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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 
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gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

Temel esaslar slam medeniyeti ile ekillenmi  
milletler

Materyalist felsefe üzerine 
kurulmu  sömürgeci milletler

Sistem ve Dünya Allah yarattı, insana emanet Tesadüflerin ve tabiatın eseri

nsan ve insanın de eri E ref-i mahluk, Muhatab-ı lahi Hayvan (Homo sapiens)

Varlıkların de eri Manalı mektup, sanat eseri Madde ve faydası nispetinde

Üstünlük Hakta ve takvada Güç ve kuvvette

Hedefi Fazilet Menfaat

Hayatın temel prensibi Yardımla ma Çarpı ma, mücadele

Milletler arası ili ki Karde lik Mücadele, evrim neticesi üstün ırk

Ahiret inancı Hesap verece ine inanır Hesap verece ine inanmaz

Gözetlenme duygusu Her zaman ve her yerde Gözetleme ve güvenlik güçleri ile 
sınırlı

Duyguları tatmin Hepsinin tatmini dünyada mümkün 
de ildir

Doyuma ula maya çalı ır

Yoksula yardım Farz ibadet (Zekat), sevap (Sadaka) Çıkara dayalıdır. Ben merkezlidir

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 
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gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 
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gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 
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gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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Giriş
15 Temmuz 2016 gecesinde aziz milletimiz Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kanlı bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 
sızmış FETÖ mensubu bir grup asker ve sivil 
destekçileri tarafından yapılmış ve yaklaşık 22 
saatte kontrol altına alınmıştır. Ülkemizin dünya 
üzerindeki stratejik konumu ve aziz milletimizin 
diğer milletlerden faklı durumu nedeniyle tarih 
boyunca birçok darbeler ve ihanetlerle karşılaştık. 
Ancak FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe teşebbüsü aziz milletimizin daha 
önce karşılaştığı hiçbir darbe ve ihanetle 
karşılaştırılamayacak kadar tehlikeli ve yıkıcı 
olmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
başarılı olması durumunda muhtemelen Irak ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş ve yıkımdan daha ağır-
bir tablo ile karşılaşılacak, bir daha kendimize 

gelemeyecek ve belki de tarih sahnesinden 
silinecektik. Böylesine ağır neticeleri olabilecek 
15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve 
aziz milletimizin feraseti ve kahramanlığı 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 2020 yılı 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü Anma Etkin-
likleri kapsamında ‘15 Temmuz Paneli’ düzenle-
dik. 2021 yılında ise ASSAM (Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) ve 
ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği) düzen-
lemiş olduğu ‘Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir?’ 
konulu çevrim içi konferansa katıldım. Bu 
kitapçıkta her iki etkinlikte sunduğum konuşma 
metinlerinin düzenlenmiş hâlini bulacaksınız. Bu 
kitapta FETÖ’nün yapısı, amacı, 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünün diğer darbelerden farkı, 
FETÖ darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın rolü, darbeleri önlemek için alınması 
gereken tedbirler gibi konular ele alınmıştır. 
Aziz milletimizin tehlikelere karşı hazırlıklı olması 
için bu ve benzeri yayınlara çok ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Eminim bu konularda eli kalem 

tutan herkesin söyleyecek ve yazacak çok sözü 
vardır. Ben, ilgili panel ve konferansın düzen-
lendiği tarihlerde Kütahya Dumlupınar Üniversit-
esi Rektörlüğü görevini yürütmekteydim ve hâlen 
de bu görevdeydim. Bu kitapçığı, kurumum adına 
ve rektörlük sıfatımla değil, vatan ve milletini 
seven ve devletine derinden bağlı bir akademi-
syen vatandaş olarak yayınlıyorum. Bu konuda 
üniversitelerin özellikle sosyal ve beşeri bilim-
lerde görev yapan akademisyenlere çok görev 
düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Tüm akade-
mik kadroların önceliğinin; milletimizin güzel 
hasletleri ve davranışları yanında za�yetlerini de 
tespit ederek toplum işleyişindeki aksayan yön-
lerin tamir ve tadili için gayret etmek olması 
gerektiğine inanıyorum.  Bu kitapçığı da bu 
duygu ve düşüncelerle kaleme alıyorum. Faydalı 
olması dileği ile…

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Darbe Teşebbüsü
1.1. FETÖ darbe teşebbüsünün amacı
Çok sathi bir bakışla FETÖ darbe teşebbüsünün 
amacının ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a suikast düzenlemek, anayasal düzeni 
ve parlamenter sistemi yıkmak, bir cunta 
hükûmeti kurarak aziz milletimizin dini ve milli 
değerlerini yozlaştırmak ve tahrif etmek’ olduğu 
söylenebilir. Ancak takdir edileceği üzere FETÖ, 
diğer terör örgütlerinden farklıdır. En temel 
özelliği milli ve dini değerlerimizi suistimal 
ederek faaliyet yapması, sureti haktan görünerek 
insanları aldatmasıdır. FETÖ’nün bu temel 
özelliğinden dolayı halkımız daha kolay 
kandırılmış ve aldatılmıştır. FETÖ terör örgütü 
içinde aldatanlar ile aldananların veya ihale 
verenler ile ihale alanların amaçları aynı olmaya-
bilir. Bundan dolayı FETÖ yapısı içinde bulunan 
farklı tabakadaki teröristlerin amaçlarını; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile ilgili ‘tabanı ibadet, 
ortası ticaret, tavanı ise ihanet’ veciz tanım-
lamasından hareketle şu şekilde tasnif edebiliriz: 
1. İhanet tabakasının amacı: Bunlar sömürgeci 
milletlerle bilerek ve isteyerek birlikte çalışan 
millet düşmanı soysuzlardır. Burada yeri 

gelmişken mazlum milletleri perişan eden 
sömürgeci milletlerin felse� köklerine ve 
anlayışlarına kısaca değinmek istiyorum. Çünkü 
sömürgeci milletlerin felsefesini anlarsak ilişkiler-
imizi de ona göre şekillendiririz. Celladımıza âşık 
olma ga�etine düşmeyiz. Sömürgeci milletler 
aslında tüm insanlığın asalak veya parazitleridirl-
er. Günümüz dünyasının temel sıkıntısı, insanlık 
âleminin temel problemi de sömürgeci milletler-
dir ve onların materyalizm etkisinde şekillenmiş 
medeniyet anlayışlarıdır. Konuyu daha iyi anlam-
ak için isterseniz sömürgeci milletlerin ve asil 
milletimizin bazı medeniyet esaslarını 
karşılaştıralım.

Tablo 1. Materyalist felsefe üzerine kurulmuş 
sömürgeci milletlerin ve İslam medeniyeti ile 
şekillenmiş asil milletimizin temel bazı özellikleri

Sadece Tablo 1’deki özellikler bile İslam medeni-
yeti ile şekillenmiş milletler ile materyalist felsefe 
üzerine kurulmuş sömürgeci milletler arasındaki 
farkın siyah ile beyaz renkler arasındaki fark kadar 
fazla olduğunu göstermektedir. Gerçekte 
yaratıcıyı devre dışı bırakan (ateist) veya iradesini 
yok sayan (deist) materyalist felsefe fıtrata zıttır. 
Mesela sömürgeci devletler, hayatı mücadele 
olarak görürler. Haklının güçlü olduğu değil, 
güçlünün haklı olduğuna inanırlar. Bu prensip 
aslında materyalist evrim görüşünün neticesidir. 

Çünkü materyalist evrim görüşü, sistem ve sistem 
içindeki tüm canlı-cansız varlıkların tesadü�er 
eseri olarak meydana geldiğini iddia eder. İnsanı 
da hayvanlar içine koyar ve insana gelişmiş bir 
hayvan olarak bakar. Materyalist evrim görüşünü 
benimseyenlere göre, kendileri evrim sürecinin 
ileri basamaklarındaki üstün ırklardır; diğer insan-
lar ise henüz evrimini tamamlayamamış evrim 
sürecinin alt tabakalarındaki hayvana daha yakın 
ırklardır. Anlayış ve felsefe böyle olunca da güçlü 
olanların güçsüz olanları ezmesini doğanın bir 
kuralı olarak kabul ederler. Hayata dair prensi-
plerini hayvanlar âlemine bakarak oluşturduk-
larından mücadeleyi, kavgayı, öldürmeyi meşru 
görürler. Hatta onlara göre fakirlere yardım 
etmek, insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü onlara 
göre fakire, yaşlıya ve engelliye yardım edilmekle 
aslında insanlığın evrimleşme sürecine müdahale 
edilmektedir ve insanın gelişimi engellenmekte-
dir. Sosyal Darwinizm, vahşi kapitalizm, öjeni 
(insan ıslahı) hareketler ve sömürgecilik gibi 
insanlık âleminin yüz karası uygulamalar hep bu 
materyalist felsefenin ürünüdür. 
Bazı batılı devletler, geçmişte sömürge bakan-
lıkları kurarak diğer milletleri alenen 

sömürmüşlerdir. Şükürler olsun ki asil milletimiz, 
insanlık tarihi boyunca bu asalak sömürgecilerin 
boyunduruğu altına girmemiştir. Günümüz dün-
yasında ise insanlık biraz uyanmış resmi 
sömürme yöntemi kısmen geçersiz kalmış ve 
mazlum ve mağdur milletler tarafından kabul 
görmemeye başlamıştır. Bu sefer de yöntem 
değiştirmişler ve aldatarak sömürmeye devam 
etmişlerdir. İşte FETÖ terör örgütü, ülkemiz insan 
ve mali kaynaklarını sömürme amacı ile kurulan 
bir örgüttür. Bu açıdan baktığımız zaman aslında 
üst akıl, belli bir süre amacına ulaşmış gerçekten 
asil milletimizin hem insan hem de mali kaynak-
larını belli bir süre sömürmüştür. Hamdolsun 
biraz geç de olsa bunun farkına varıldı ve bu 
asalaklardan kurtulduk. Hamdolsun diyorum. 
Çünkü bu asalakların temel amacı aslında mille-
timizi köleleştirmek, boyundurukları altına almak 
ve ebediyen sömürmekti.
FETÖ’yü maşa olarak kullanan üst akıl, asil mille-
timizi sömürdükleri kadar sömürmeyi, 
sömüremeyeceklerse de tarih sahnesinden tama-
men silmeyi ve yok etmeyi amaçlamışlardır. Hepi-
mizin bildiği gibi necip milletimiz, tarih boyunca 
cengâverliği ile ün salmıştır. Vatan uğrunda 

ölümü ‘şehit olmak ve ebedi yaşamak’ olarak 
görmüş ve ölümden korkmamıştır. İşte bizi savaş 
meydanlarında düşmanlarımız karşısında 
muza�er kılan bu anlayıştır. En son Çanakkale ve 
Dumlupınar’da gördüler ki meydan savaşları ile 
asil Türk milletini yok etmek mümkün değildir. 
Tüten en son ocağı ve yaşayan en son ferdi kalsa 
da asil Türk milleti boyunduruk altına alınamaz ve 
sömürgeleştirilemez. İşte insanlık âleminin asalak 
ve parazitleri olan sömürgeci milletler, mertçe 
savaşarak amaçlarına ulaşamayacaklarını 
anlamışlar ve metot değiştirmişlerdir. FETÖ ise 
sömürgeci milletlerin asil Türk milleti için 
kullandıkları bu asırdaki en kalleş bir savaş yön-
temidir. Bu yöntemle milli ve manevi değerlerimi-
zi yozlaştırmayı, bizi birbirimize düşürmeyi, 
bölmeyi, parçalara ayırmayı hede�emişler, 
terörist başı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir 
rejim kurmayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal 
düzenini bozmayı amaçlamışlardır. FETÖ elebaşı 
F. Gülen’in ve ona yakın teröristlerin de üst akıl ile 
bilinçli olarak çalıştığı ve aynı amacı taşıdığı 
kanaatindeyim. Burada şu soru akla gelebilir: “F. 
Gülen şizofren olamaz mı?” Hayır olamaz. Çünkü 
hasta bir insan, sürekli olarak şeytani �kir ve plan-

larla hareket edemez. Hasta bir insan bunca yıldır 
sinsi bir planın baş aktörü olamaz. Hasta bir insan 
bu kadar insanı etrafına toplayıp uzun süre 
kandıramaz. 
2. FETÖ’nün diğer bir tabakası da menfaat 
düşkünü insanlardan oluşmuştur. Ticaret tabakası 
denince sadece esnaf grubu anlaşılmamalıdır. 
Her türlü çıkarının peşinde koşan, çıkar elde 
etmek için kuralı olmayan insanlardır. Bunlara 
menfaatperestler (menfaatine tapanlar) de dene-
bilir. Bu tabaka, menfaatini FETÖ’de gördüğü için 
örgüte destek vermiştir. Gerçekte bir zamanlar 
öğrenciler için sınav kazanmanın, işsizler için iş 
bulmanın hatta memur olmanın, memurlar için 
derece almanın veya amir olmanın, esna�ar için 
para kazanmanın ve zengin olmanın, bekârlar 
için kolayca eş bulmanın en kolay yolu FETÖ’ye 
hizmet etmekten ve köle olmaktan geçiyordu. 
Hâl böyle olunca da menfaatine düşkün bukale-
mun tipli insanlar için FETÖ mensubu olmak 
oldukça cezbedici olmuş, kelebekler gibi kendil-
erini FETÖ ateşine atmışlar ve yanmışlardır. 
3. FETÖ’nün ibadet tabakasında yer alan insanlar, 
örgütteki en alt katmanı oluştururlar. Bunlar; 
haşhaşi, diğer bir adlandırmayla da mankurttur-

lar. Bu tabakadaki FETÖ mensupları, Gülen’i 
‘mehdi veya kâinat imamı’ olarak kabul ederler. 
FETÖ elebaşısından gelen emirleri, akıl süzgecin-
den geçirmeden, vicdan terazisinde tartmadan, 
İslami prensiplere uygunluğuna bakmadan tatbik 
ederler. Bunların tek amacı, FETÖ elebaşısının 
rızasını kazanmaktır. FETÖ elebaşısı, ‘öl’ dese ölürl-
er; ‘öldür’ dese, öldürürler. FETÖ elebaşısının emri 
gereği öldüğü veya öldürdüğü için de Cenneti 
garantilediklerine inanırlar. Allah bu haşhaşilerin 
şerrinden milletimizi muhafaza etsin. 
1.2. FETÖ’nün gerçek yüzü ne zaman ve nasıl anlaşıldı?
Evet, uzun yıllar FETÖ’nün mahiyeti 
anlaşılamamıştır. FETÖ, uzun yıllar kendine milli 
ve dini değerlere hizmet eden İslami bir cemaat 
görüntüsü vermiştir. Böyle olduğu için de 
halkımız ve idarecilerimiz, bunları iyi niyetle 
desteklemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi; 
FETÖ’nün ülkemizin seçilmiş ve meşru iktidarını 
meşru olmayan yollarla devirme planı 2012 yılın-
da açığa çıkmıştır. Sayın R. Tayyip Erdoğan, 
FETÖ’nün gerçek yüzünü bu tarihteki MİT krizi 
olayı ile daha iyi anlamıştır. Bilindiği gibi 7 
Şubat’ta MİT Müsteşarı ile Eski Müsteşar ve 
Yardımcısı, İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 

tarafından ifadeye çağrılmıştır. Bu, yargı ve polis 
içine sızmış FETÖ mensubu teroristlerin seçilmiş 
meşru iradeye karşı açıktan yaptıkları ilk yasa dışı 
hamle olmuştur. Bu hamle ile FETÖ, hem Kürt 
meselesinde çözüm sürecini sabote etmeyi, hem 
de MİT’i ele geçirmeyi hede�emiştir. O dönem 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Sayın Erdoğan’ın 
talimatıyla PKK’nın silahsızlanmasını sağlamak 
için görüşmeler yapıyordu. FETÖ ise MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan’ı terör örgütü üyesi olmak-
la suçluyordu. Bundan sonra meşru hükümete 
yönelik Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile FETÖ’nün 
gerçek yüzü daha net anlaşılmıştır. FETÖ’nün 
mahiyeti anlaşıldıktan sonra Sayın Erdoğan, FETÖ 
ile amansız bir mücadeleye girişmiş ve bunu da 
açık açık ilân etmiştir. FETÖ ile mücadele 
kapsamında FETÖ’ye bağlı dershanelerin kapatıl-
ması, özellikle asker içindeki FETÖ mensuplarının 
temizlenme niyeti, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 
ile sonuçlanmıştır.  
15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ulusal medya üzerinden yaptığı ve halkı 
demokrasiyi korumak için meydanlara çağırdığı 
konuşma sonrası aziz milletimiz, sokaklara 
dökülmüş ve darbenin seyri değişmiştir. Mille-

timiz, darbeye karşı dünya tarihinde örneği 
görülmemiş bir direniş göstermiş ve darbe 
püskürtülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
ölümü göze alarak milletimize çağrıda bulunmak 
yerine gizlenmeyi veya kaçmayı tercih etseydi, 
milletimiz olup biteni anlayıncaya kadar darbecil-
er memlekete hâkim olacaktı. Bazı dalkavuk kişil-
er veya bizzat FETÖ mensupları tarafından mille-
timiz yanlış yönlendirilecek ve belki de ‘bu aşam-
adan sonra kardeşkanı dökülmesin’ denecek ve 
bu mülahaza ile muhtemelen FETÖ’ye teslim 
olunacaktı. Bundan dolayı Sayın Cumhur-
başkanımızın darbeyi önlemedeki rolünü önem-
siz görenler hatta haksız olarak eleştirenler; ya 
FETÖ’ye hizmet eden kötü niyetli kimselerdir ya 
da gerçekleri görme yetisine sahip olmayan saf 
insanlardır.
1.3. FETÖ’nün ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün diğer 
terör örgütleri ve darbelerden farklı yönleri
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, ülkemiz ve 
milletimiz için birçok bakımdan ilkleri barındırır. 
1. Aziz milletimiz tarih boyunca birçok darbe 
görmüştür. Her darbe, ülkemize büyük kayıplar 
verdirmiştir. Ancak 15 Temmuz kadar ağır netice-
leri olan yıkıcı ve kanlı bir darbe teşebbüsü ile ilk 

defa karşılaşmıştır. 
2. Aziz milletimiz, bugüne kadar çok tehlikeli ve 
acımasız birçok terörist başı görmüş ve bunlarla 
mücadele etmiştir. Ancak FETÖ elebaşısı olan F. 
Gülen kadar sinsi ve tehlikeli bir terörist başı ile ilk 
defa karşılaşmıştır.  
3. Aziz milletimiz, geçmişte farklı terör örgütler-
ine mensup çok sayıda teröristle mücadele 
etmiştir. Ancak FETÖ’cü teröristler kadar kalp, akıl 
ve vicdan duygularını kaybetmiş, mankurtlaşmış, 
üstün takiyye yeteneğine sahip teröristlerle ilk 
defa karşılaşmıştır. 
4. Aziz milletimiz tarih boyunca milli ve dini 
değerlerimizi suistimal eden terörist gruplar 
görmüştür. Ancak FETÖ kadar milli ve dini değerl-
eri şerde ve ihanette ustaca kullanan, milli ve dini 
değerlerimize böylesine ağır darbeler vuran, 
milletimizin medarıiftiharı olan sivil toplum kuru-
luşlarına sızarak itibarsızlaştıran şeytani bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
5. Aziz milletimiz, mazide başka milletleri yanına 
alıp bize karşı savaştıran terörist gruplar hatta 
devletler görmüştür. Ancak FETÖ kadar uluslarar-

ası boyutta destek gören, devasa bir ekonomik 
güce ulaşan bir terör örgütü ile ilk defa 
karşılaşmıştır. 
6. Aziz milletimiz ülkemizin bazı bölgeleri ve 
kurumlarına has terör örgütleri görmüştür. Ancak 
FETÖ kadar kanser gibi tüm ülke coğrafyasına ve 
kurumlarına yayılan ve metastaz yapan bir terör 
örgütü ile ilk defa karşılaşmıştır. 
Burada sayılan hususlar dikkate alınırsa FETÖ’nün 
aziz milletimizin başına ne denli büyük bir bela 
olduğunu ve nasıl bir tehlikeyi atlattığımızı daha 
kolay anlarız.
1.4. Bu denli büyük bir musibeti nasıl bertaraf ettik? FETÖ 
darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rolü nedir? 
Yaklaşık 40 yıldır içimize sızan, bu kadar uzun bir 
süre sureti haktan gözükerek devasa bir sosyoe-
konomik büyüklüğe ulaşan sinsi bir terör 
örgütünün bertaraf edilmesinde en temel faktör 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has cesur 
liderlik vasfı olmuştur.  Nitekim aziz milletimiz 
neredeyse her on yılda bir darbe veya darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış ve genelde darbeciler 
muva�ak olmuştur. Bunda halkımızın ülke içinde 
anarşi ve kargaşa istemeyen hâli ve idarecilere 

itaat etme anlayışı etkili olmuştur. Diğer darbeler 
dönemlerindeki liderler genelde ya bizzat darbe-
lerin içinde yer almış veya darbelere karşı sessiz 
kalmış veya boyun eğmiştir. Son FETÖ darbe 
teşebbüsünde ise Sayın Cumhurbaşkanımız 
ölümü hiçe sayarak ve göze alarak meydanlarda 
olmuş, halkı sokaklara ve direnişe davet etmiştir. 
Liderin bu kahramanca duruşu; milletimizde de 
makes bulmuş, önceki darbelerde sesini çıkarma-
yan aynı millet, bu defa destansı bir direniş 
göstermiştir. Aziz milletimizin önceki darbelerde 
sessiz kalması ve darbeye istemeden boyun 
eğmesi, kanaatimce milletimizin zaafından 
kaynaklanan bir husus değildi. Çünkü önceki 
darbe dönemlerindeki hiçbir lider, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi ölüme 
meydan okuyarak milletimizi darbeye karşı diren-
meye çağırmamıştır.  
Durum bu minvalde olmasına rağmen bazen 
Sayın Cumhurbaşkanımız insafsızca eleştirilere 
maruz kalmaktadır. ‘Neden daha önce göremedi 
ve neden FETÖ’nün bu kadar büyümesine 
müsaade etti ve fırsat verdi?’ denilmiştir. Yukarıda 
da belirttiğim gibi FETÖ’nün en bariz özelliği; 
sureti haktan görünmesi, dini ve milli değerler 

arkasına gizlenmesidir. Şeytan gibi yıllarca gizli 
kalmış, çoğu zaman sağdan yaklaşmış, İblis gibi 
davranmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi dine ve dini hizmetlere 
taraftar birçok insan da uzun yıllar FETÖ’nün 
mahiyetini anlayamamıştır. Bu, Sayın Cumhur-
başkanımızın veya halkımızın kusuru değil, 
FETÖ’nün şeytanlıkta ustalığının neticesidir. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve kurumlarımız, 
böylesine usta ve sinsi bir şeytanla mücadele 
etmiş ve galip gelmiştir. FETÖ darbe teşebbüsü ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili değerlendirme 
yaparken bu açıdan bakılmalıdır.  
1.5. FETÖ darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe miydi?
Bazı kötü niyetli kişiler, FETÖ tarafından yapılan 
15 Temmuz darbe teşebbüsünü ‘kontrollü darbe’ 
olarak tanımlamaktadırlar. Kontrollü darbe 
tanımlaması ile; 15 Temmuz hain darbe teşeb-
büsüne mevcut hükûmet ve özellikle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın göz yumduğunu ve darbe 
teşebbüsünün kontrollü bir şekilde yapılmasına 
müsaade edildiğini ima etmektedirler. Bu iddia 
sahipleri ya bilerek FETÖ’ye hizmet etmektedirler 
ya da siyasi muhalefetleri basiretlerini kör ettiğin-
den gerçekleri görememektedirler. Bu iddialar 

hem yaşanan gerçeklerle hiç örtüşmemekte hem 
de FETÖ’yü masum göstermeyi ve aklamayı 
amaçlamaktadır. Şöyle ki;
Birinci olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalış-
ma arkadaşları; özellikle 2012 yılında meydana 
gelen MİT krizinden sonra FETÖ ile amansız bir 
mücadeleye girişmişlerdir. Bu mücadele tüm 
halkımızın gözü önünde yaşanmıştır.  Bu süreçte 
mevcut hükûmet, çok ciddi sıkıntılara maruz 
kalmış, FETÖ kumpasları ve saldırıları ile zaman 
zaman büyük problemler yaşamıştır. FETÖ ile 
mücadele sürecinde adeta bir varoluş mücadelesi 
verilmiştir. Herkesin gözü önünde yapılan böyles-
ine amansız bir mücadele ve sonrası FETÖ 
tarafından teşebbüs edilen darbe teşebbüsüne 
‘kontrollü darbe’ yakıştırması yapanlar ya bilerek 
FETÖ’ye hizmet edenlerdir ya da bu mücadelenin 
hiçbir yerinde olmayıp uzaktan seyredenlerdir.
Kontrollü bir darbe olmadığının ikinci delili ise 
bizzat darbe gecesi ve sonrası yaşananlardır. 15 
Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünde F16 savaş 
uçakları, savaş gemileri, helikopterler ve tanklar 
gibi ağır silahlar kullanılmış ve bu alçak kalkışma-
ya yaklaşık on bin kadar FETÖ mensubu asker 
katılmıştır. Bu ağır silahlar sadece bir askeri üstte 

değil çok farklı üslerde konuşlandırılmış silahl-
ardı. ‘Kontrollü darbe’ iddiasının sahipleri, eğer 
FETÖ’cü değillerse aslında kendilerini ele veriyor-
lar ve gerçek askerlik yapmadıklarını gösteriyor-
lar. Türk askerî sisteminde bu kadar askeri ve ağır 
silahı herkesi uyutarak veya kandırarak kullanmak 
elbette imkânsız bir durumdur. 
FETÖ darbe teşebbüsünde 251 vatandaşımız 
şehit edilmiş, 2740 vatandaşımız da gazi olmuş-
tur. Bu iddia sahipleri eğer FETÖ’cü değillerse, 
bunlar sanal ile gerçeği ayırt edemeyen şizofren 
kişiler de olabilirler. Çünkü bu kadar şehit ve 
gazinin olduğu bir olayı seyredip böylesine deli 
saçması bir sözü söylemek ancak bu olayın 
gerçek değil animasyon �lmi olduğunu zannet-
mekle mümkündür. Üstelik 15 Temmuz gecesi 
FETÖ darbe teşebbüsünde âdeta ülkemizin kalbi 
ve beyni hedef alınmıştı. Özellikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si, Genelkurmay Başkanlığı, polis karargâhları ve 
emniyet binaları, hava limanları, Millî İstihbarat 
Teşkilatı binaları, haberleşme sistemleri ve yayın 
kuruluşlarına (TÜRKSAT, TRT, TRT World ve CNN 
Türk vb) saldırılmıştır. Gözü dönmüş katiller, 
milletimizin parası ile alınan ağır silahlarla mille-

timizin en stratejik ve en değerli kurumlarını ve 
tesislerini hedef almışlar ve büyük zararlar 
vermişlerdir. 16 Temmuz sabahı ortaya çıkan 
manzara gerçekten dehşet vericiydi. İşte böyles-
ine yıkımın ve zararın fazla olduğu 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ demek 
öncelikle yaşanan gerçeklerle bağdaşmaz.  Bu 
deli saçması sözü, 15 Temmuz gecesini sahada 
darbeci teröristlerle mücadele edenler değil 
ancak darbecilerin himayesinde ve kontrolünde 
geçirenler söyleyebilir. 
‘Kontrollü darbe yaptı’ veya ‘yaptırdı’ iddiasıyla 
itham edilen Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 
Temmuz gecesi FETÖ’cü teröristlerin bizzat 
hede� olmuştur. Cumhurbaşkanımıza suikast 
düzenlemek amacıyla Marmaris’te kaldığı otel, 
özel eğitimli teröristler tarafından basılmış, askeri 
helikopterler tarafından bombalanmış ve 2 polis 
memurumuz şehit edilmiştir. Sonrasında da 
suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ’cü teröris-
tler yakalanmış ve her biri ağırlaştırılmış müebbet 
cezalarına çarptırılmıştır. Evet, böylesine gerçek 
dışı bir iddiayı, ya olayların dışında kalmayı 
başarmış kripto bir FETÖ’cü ya da hezeyanlar 
içinde kalan şizofren biri ortaya atabilir.

1.6. FETÖ, din istismarı yaparak faaliyet gösterdi.
Din istismarını önlemek, FETÖ benzeri örgütlen-
melere mani olmak için ne yapmalıyız?
Yaratıcıyı arama, Yaratıcının varlığına inanma ve 
yaratmadaki amacını anlama, insan için en temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü canlılar içerisinde 
olaylar arası ilişki kurma ve problem çözme, 
sanattan sanatkârı, yapıdan ustayı, resimden 
ressamı, kitaptan yazarı anlama kabiliyeti yalnızca 
insana verilmiştir. Bundan dolayı insan doğal 
olarak içinde yaşadığı bu muhteşem sistemin 
sahibini anlamaya çalışır. Etrafında olup biten 
�illerin (mesela dünyanın dönmesi, güneşin 
doğup batması, bitki ve hayvanların yaratılması 
vb.) failini merak eder. İnsanın canlılar içerisindeki 
yerini ve neden var edildiğini sorgular. Tüm bu 
işleri yapan Yaratıcının amacını merak eder ve 
bilmek ister. Bundan dolayı insanlık tarihi boyun-
ca inanç ve dinler hep var olmuştur. Yaratıcının 
diğer canlılara vermeyip sadece insana verdiği bu 
özelliklere bakılırsa Yaratıcının insanı muhatap 
aldığı ve insana kendini tanıma sorumluluğu 
yüklediği anlaşılır. İnsan, �zyolojisi gereği mer-
akını ve ilgili duygularını tatmin edebilmek için 
Yaratıcıyı bulmak ve tanımak ister. İşte insana 

verilen bu duygular, sahih bilgilerle doğru tatmin 
edilmediği için tarih boyunca akla ve mantığa hiç 
uymayan garip inançlar ve dinler ortaya çıkmıştır. 
İnsanlar ateş, inek, ay, güneş gibi farklı varlıkları 
ilah edinmişlerdir. Hatta kendi yaptığı putlara 
tapmışlardır. 
Yaratıcı, insanoğluna kendini tanıttırmak için 
insanlık tarihi boyunca kitap ve peygamberler 
göndermiştir. İnsanlık, zaman geçtikçe Yaratıcının 
gönderdiği rehberlerin ve kitapların öğretilerin-
den uzaklaşmış ve dinlerini tahrif etmişlerdir. 
Zaten Yaratıcının insanlık tarihi boyunca çok 
sayıda peygamber göndermesinin nedeni de 
bundan dolayıdır. Yaratıcının en son gönderdiği 
peygamber, Hz. Muhammed (sav); kitap, Kur’an-ı 
Kerim, din ise İslamiyet’tir. İşte ülkemizde 
FETÖ’nün ortaya çıkmasındaki en temel sebep; 
bilime ters düşmeyen, akıl ve mantıkla uyumlu 
güzel dinimizin doğru kurum, kişi ve kaynaklar 
vasıtasıyla öğretil(e)memesi, hatta zaman zaman 
İslam dininin temel esaslarının yasaklanmasıdır. 
Ülkemizde sıklıkla yapılan darbelerle, özellikle de 
28 Şubat postmodern darbesi ile dini hizmetler 
yapan resmi (mesela Diyanet İşleri Başkanlığı) ve 
gayriresmi kurumlar (sivil toplum kuruluşları) ve 

dindarlar üzerinde anlamsız baskılar kurulmuş, 
dini hizmetler gereği gibi yapılamamıştır. Hâl 
böyle olunca insanımız dini bilgiler bakımından 
yetersiz kalmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez 
duruma düşmüştür. Bu ise tam da yabancı istih-
baratlar ve şer güçler için uygun bir ortam 
oluşturmuştur. Din istismarı yapan sahtekârlara 
gün doğmuştur.  İşte FETÖ, ülkemizde yaşanan 
bu olumsuz şartların bir mahsulüdür. Yaratanı 
tanımak, İslam’ı öğrenmek isteyen insanımızın 
karşısına din istismarcısı hain FETÖ elebaşısı ile 
avaneleri çıkmış ve insanımızı kandırmıştır. 
1.7. FETÖ ekmeğine yağ sürmek
FETÖ, sadece aziz milletimize değil tüm İslam 
âlemine de büyük zarar verdi. Cemaat, imam, abi 
ve abla gibi kültür ve medeniyetimizin çok kıyme-
tli değerlerini itibarsızlaştırdı ve kirletti. 
Toplumun büyük kesiminde İslâmî mevhum ve 
değerlere karşı bir tereddüt, çekingenlik ve hatta 
karşı duruş oluştu. Hâlbuki aziz milletimizi bir 
arada tutan, dini ve milli değerlerimizdir. Milleti 
millet yapan değerlerin yozlaştırılması veya içinin 
boşaltılması aziz milletimize vurulabilecek en 
büyük darbedir. Çünkü aziz milletimizin her ferdi 
vatan, bayrak ve ezan gibi değerleri uğruna 

ölmeyi şehitlik olarak görür. Şehitlik mertebesini 
de peygamberlerden sonraki en büyük makam 
bilir. Milletin menfaatini kendi menfaatinin 
üstünde tutar. Bundan dolayı yüzyıllar boyunca 
dünyanın göz diktiği topraklarda büyük mücade-
lelerle de olsa güvenle yaşamayı başarmış ve 
sahip olduğu değerlerden aldığı güçle çok büyük 
savaşlardan başarıyla çıkmıştır. 
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 
toplum gerçeklerini bilmeyen bazı cahil kişiler, 
İslâmi hizmet yapan bütün sivil toplum kuru-
luşlarını FETÖ hareketiyle aynı kefeye koymak-
tadırlar. Bu yaklaşım sahipleri böyle yapmakla 
FETÖ ekmeğine yağ sürmektedirler. Yani aslında 
FETÖ’ye hizmet etmektedirler. Çünkü FETÖ, sinsi 
bir şekilde dini ve milli değerleri yozlaştırmak ve 
içini boşaltmak için çalışmıştır. 
FETÖ’den korkup İslam’a hizmet eden tüm kişi ve 
sivil toplum kuruluşlarına cephe almak, FETÖ’nün 
ekmeğine yağ sürmektir. İslam’a hizmet eden, 
milleti ve devleti ile barışık tarikat ve cemaatlerin 
tehlikeli olduğunu telkin etmek, FETÖ’ye hizmet 
eder. Bunun yanında dini istismar eden kişi ve 

kurumlara da müsaade edilmemelidir. Bu husus 
belki de 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden 
alınacak en önemli derstir. Din istismarını önle-
mek için Devlet-i Âliye örnek alınabilir. Osmanlı 
devletinin bünyesinde yer alan sivil toplum kuru-
luşlarında XIX. yüzyıldan itibaren ciddi bozulma-
lar meydana gelmiş ve din istismarı artmıştır. 
Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, sivil toplum 
kuruluşlarına çekidüzen vermek ve din istismarını 
önlemek maksadıyla kurulmuştur.  Günümüzde 
de Meclis-i Meşâyih’e benzer uygulamalarla din 
istismarı önlenmelidir.
1.8. Meclis-i Meşâyih (Şeyhler Meclisi)
 Devlet-i Âliye’deki Meclis-i Meşâyih, tekkeleri 
denetlemek için kurulmuştur. Şeyhülislâmlığa 
bağlı olan bu kuruluş, sapkın inanışlara sahip olan 
tarikat mensuplarını devlete bildiriyor ve bu tür 
inanışlara sahip kimselere tekke açtırtmıyordu. 
Sivil toplum kuruluşlarını denetleyip kontrol 
altına alan Meclis-i Meşâyih, şeyhülislâmlık 
müessesesinin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir.
 Günümüzde de tarikat veya cemaat olarak 
isimlendirilen sivil toplum kuruluşları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na bağlı benzer bir meclis 

tarafından kontrol edilmeli ve din istismarı yapan 
FETÖ benzeri yapılanmalar önlenmelidir. Böylece 
Allah rızası için faaliyet yapan, devletin yükünü 
alan sivil toplum kuruluşları da sağlam bir 
zeminde hizmet edebilirler. Oluşturulacak 
sağlam ve sağlıklı zeminde devlet ve sivil toplum 
kuruluşları uyum içinde çalışabilirler. 
Aslında ölçü basittir ve bellidir. Kur’an ve sünne-
tin ışığında hareket etmek, problemi çözecektir. 
İslam’a hizmet eden kişi ve gruplar; Kur’an ve 
sünnet ölçüleri ile değerlendirilebilir. Bu konuda 
temel olarak 5 kuraldan oluşan bir mihenk taşı 
(sahte ve gerçek altını ayırt etmeye yarayan taş) 
veya ölçü kullanılabilir. Bu ölçü ile günümüzde 
İslam’a hizmet eden veya hizmet ettiğini iddia 
eden tüm kişi ve kuruluşlar test edilebilir.   
1.9. İslam’a hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının samim-
iyet derecelerini belirlemek için kullanılabilecek 5 temel 
prensip
1. Müslümanlar arası uhuvvete ve meşverete önem verme 
derecesi
2. Hedefe götürecek yolların meşruiyet derecesi
3. Tartma ve muhakeme derecesi
4.Yardıma muhtaç insanlara sahip çıkma derecesi
5. Doğrunun ve hakkın yanında olabilme derecesi 

FETÖ’yü ve hizmetini (!) yukarıda sayılan beş 
kurala göre değerlendirelim. Hepsinden sınıfta 
kalacağı açıktır. Hâlbuki bu beş kural, bir Müslü-
manda veya İslam’a hizmet eden bir sivil toplum 
kuruluşunda bulunması geren en temel değerler-
dir. Çünkü bu temel değerler, Kur’an ve sünnetin 
insanlığa en önemli öğretileridir. 
Sadece FETÖ’yü değil günümüzde İslam’a hizmet 
eden tüm kişi ve kuruluşları bu temel ölçülere 
göre mihenge vurabiliriz. Sahte mi yoksa gerçek 
mi olduğunu anlayabiliriz. 
2. DARBELER NASIL ÖNLENİR?
2.1. Darbe sicilimiz
Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok 
çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve 
darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük 
felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca 
darbelerin, âdeta geleneğimiz hâline geldiğini 
görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri 
asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 
Osmanlı padişahından 12'si isyanlar ve darbelerle 
tahtını kaybetmiştir. II. Bayezid, Genç Osman, I. 
Mustafa, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, 
III. Ahmed, III. Selim, IV. Mustafa, Sultan Abdülaziz 
ve Sultan II. Abdülhamid darbeyle tahttan indir-

ilen padişahlardır. Darbelerde bazı padişahlar, 
sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca 
katledilmiştir. Kısaca darbe sicilimiz çok bozuktur. 
2.2. Darbe geleneğimiz Cumhuriyet döneminde de devam 
etmiştir. 
15 Temmuza’a kadar 27 Mayıs 1960 Darbesi, 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde Albay 
Talat Aydemir’in başarısız darbe girişimleri, 12 
Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi ve 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi yapılmıştır. 28 
Şubat’ta yapılan darbeyle Refahyol hükûmeti 
yönetimden uzaklaştırılmış, bankalar hortumlan-
mıştır. İmam-hatipler ve birçok dini gruplar darbe 
yemiştir. İşte 28 Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile oluşturulan zeminde Haçlı zihniyetinin güncel 
‘Truva atı’ olan FETÖ büyütülmüştür. Yani 28 
Şubat darbesi, FETÖ’ye sağlam bir zemin hazır-
lamış ve FETÖ’yü güçlendirmiştir. 
2.3. Darbeciler patojen virüs veya mikrop gibidirler 
Darbeciler, milletlerin virüsleri veya patojen 
(hastalık yapan) mikroplarıdırlar.  Milletleri hasta 
ederler ve öldürürler. Darbeciler de tıpkı virüsler 
gibi mutasyon geçirirler. Şartlara göre şekil ve 

yöntem değiştirirler. Bundan dolayı tarih boyun-
ca darbe yöntemleri de değişmiştir. Zamanla 
mutasyon geçirip etki dereceleri artmıştır. Darbe-
cilerin kullandıkları yöntemler ve yaptığı etkiler 
öncelerde farklıyken 28 Şubat’ta daha farklı 
(postmodern), 15 Temmuz’da ise çok daha farklı 
olmuştur.  Evet, darbeciler patojen tıpkı virüs veya 
mikrop gibidirler. Zaman ve şartlara göre muta-
syon geçirirler, şekil değiştirirler.  Bünye güçlü 
olmaz ve aşı geliştirilmezse enfekte (hasta) ederl-
er,  hatta öldürürler.
2.4. Her darbenin dış destekçileri vardır 
Her darbenin mutlaka dış destekçileri vardır. 
Mesela Cumhuriyet dönemi tüm darbelerin 
ardında, dış güçler vardır, sömürgeci devletler 
vardır. Ben bunları milletimizin, İslam âleminin 
hatta insanlık âleminin asalakları, parazitleri ve 
mikropları olarak değerlendiriyorum. Asalak ve 
parazit canlılar, patojen virüsler malum başka 
canlıların kanı ve canı üzerinden beslenirler. Can-
lıları güçsüz ve mecalsiz bırakırlar. En sonunda da 
hasta ederler ve öldürürler. O hâlde darbelerin dış 
destekçileri, başka milletlerin kanı ve canı ile 
beslenirler. Milletleri hasta etmekten ve öldürme-
kten zevk alırlar. Ancak bir canlının savunma 

sistemi güçlü olursa, hastalıklardan korunabilir. 
Bundan dolayı ben darbelerin dış sebeplerinden 
ziyade içerideki, yani bizden kaynaklanan sebepler-
ine değinmek istiyorum. Savunma sistemimizi nasıl 
güçlendirebilir ve nasıl direnç kazanabiliriz? Darbeci 
kadrolaşmayı nasıl önler ve darbelere nasıl mani 
olabiliriz? 
2.5. Darbelerin genel özellikleri ve alınması gerekli tedbirler 
Aktörler ve yöntemler farklı olsa da aslında tüm 
darbelerin sebep olarak genel özellikleri vardır. 
Şimdi sebepleri noktasından tüm darbelerin en 
temel özelliklerine bakalım ve önlenmesi için alına-
bilecek tedbirleri değerlendirelim. Çocukluk 
yıllarımda gerçekleşen 1980 Darbesini çok iyi hatır-
layamıyorum. 1980 Darbesi ve ondan öncekileri, 
farklı kaynaklardan okudum. Lakin 28 Şubat ve 15 
Temmuz’u yaşadım. İsterseniz daha ziyade bu ikisi 
üzerinden gidelim ve değerlendirelim.
1. Bütün darbeleri hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
doğurmuştur. Darbe süreçleri ve darbe dönemler-
inde hukuk sistemi askıya alınmıştır. Mesela 28 
Şubat döneminde, devrin darbeci zihniyetinden 
olmayanlar dışlandı. İnancını hür bir şekilde yaşam-
ak isteyen insanlar ötelendi ve hakları elinden 
alındı. Başörtüsü ve katsayı zulümleri yaşandı. 

Alenen adaletsizlik yapıldı. 15 Temmuz sürecinde 
de benzer uygulamalarla karşılaşıldı. FETÖ çetesi 
sınavlara müdahale etti, gençlerin emeklerini zayi 
etti. FETÖ’cüler devlet kurumlarında herhangi bir 
engelle karşılaşmadan kadrolaşıp yükselirken 
FETÖ mensubu olmayıp milleti ve devleti için 
çalışan insanlar, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla 
karşılaştı. O hâlde darbelerin ve darbeci kadro-
laşmanın önlenmesi için öncelikle hukuk sistemi 
güçlendirilmeli ve adalet tesis edilmelidir. 
Mülkün temelinin, bekamızın esasının adaletten 
geçtiği unutulmamalıdır. İşler ehline verilmelidir. 
Adalet noktasında hiç kimse mensup olduğu 
sosyal çevreden dolayı kayrılmamalıdır. Bu husus, 
hak olan İslam dininin de en temel prensiplerin-
dendir. 
2. Cumhuriyet dönemindeki tüm darbeleri, mille-
tin inanç ve kültürüne yabancılaşan gruplar 
yapmıştır. Fikrî savrulmalar, sağ-sol kavgaları 
darbeleri netice vermiştir. Darbeci zihniyet; hak 
olan dinimize, ondan sudur eden kültürümüze 
hor bakmış ve bunlar üzerine kurulan değerler 
sistemini değiştirmek istemiştir. Mesela 28 Şubat 
postmodern darbesinde din ve inanç hürriyeti 
ihlâl edilmiştir. Binlerce başörtülü öğrenci okull-

ardan uzaklaştırılmıştır. Zaten FETÖ’yü de bu 
ortam yetiştirmiş ve büyütmüştür. FETÖ de mille-
tin dini değerlerine ve kültürüne perde altında 
savaş açmıştı. FETÖ aslında 28 Şubat virüsünün 
mutasyon geçirmiş hâlidir. 28 Şubat’ta alenen 
dini değerlere savaş açılırken 15 Temmuz’da bu 
değerlerle sinsice mücadeleye girişilmiştir. 
Dolayısıyla bir önceki döneme göre daha tehlikeli 
bir yöntem kullanılmıştır. O hâlde darbelerin ve 
darbeci kadrolaşmanın önlenmesi için öncelikle 
milletimize dinimizin doğru öğretilmesi gerek-
mektedir. Türk milleti, Müslümandır. Milletimizin 
mayasına uygun bir cereyan verilmelidir. Unutul-
mamalıdır ki milletimizi kurtuluşa götürecek 
vasıtanın yakıtı diyanettir. Kalp hastalığı ise dini 
yaşantısındaki za�yettendir. Millet, bu hastalığın 
tedavisi ile ancak necat bulabilir ve şifa görebilir. 
O halde diyaneti güçlendirmekle, milletimize 
dinimiz olan İslamiyet’i doğru kişi ve kaynak-
lardan öğretmekle ancak darbeci kadrolar ve 
darbeler önlenebilir. Din, bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç 
doğru yol ve yöntemlerden karşılanmaz ise millet 
bu temel ihtiyacını, dini kullanan ve şer amaçları-
na alet eden sahtekârlardan karşılayacaktır. 28 
Şubat sürecinde İslamiyet’e irtica, Müslümana 

mürteci dediler. Dini ve dindarları dışladılar. Böyl-
esi bir ortam da din tüccarı ve Haçlıların Truva atı 
olan FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü. 15 Tem-
muz’a zemin hazırladı ve insanları yutan bir 
bataklık oluşturdu. O hâlde darbeci kadro-
laşmanın ve darbelerin önlenmesi için öncelikle 
milletimize İslamiyet doğru kişi ve kaynaklardan 
öğretilmelidir. Bu vazifeyi de Diyanet ve Diya-
net’le el ele vermiş STK’lar yapmalıdır. Demokrasi 
ve meşveret kültürünü yerleştirmek, sivil bilinci 
geliştirmek için eğitim kurumlarına büyük görev-
ler düşmektedir. Özellikle üniversitelerimizde 
gençlerimizin sivil, katılımcı ve demokratik bir 
anlayışa sahip olarak yetiştirilmesi son derece 
önemlidir. Demokrasi ve meşveret kültürü 
geliştirilmeli ve halkın iradesinin her şeyin 
üstünde olduğu pekiştirilmelidir. Devletimizin 
bekasının ancak milletimizin iradesi ile kaim 
olduğu zihinlere yerleştirilmelidir.
3. Tüm darbeciler siyasi istikrarsızlığı isterler, 
istikrarsızlıktan beslenirler.  Mesela 12 Eylül 1980 
Darbesine giden süreçte siyasi istikrarsızlık öyles-
ine derinleşmişti ki 115 tur yapılmasına rağmen 
hâlâ cumhurbaşkanı seçilememişti. Ben, darbecil-
eri bir ekosistemdeki istilacı türlere de benze-

tirim. Bir ekosistemde kilit taşı türler, mesela kara 
ekosistemlerinde aslanlar, olmaz veya görevlerini 
yapamazlarsa ekosistemi istilacı türler işgal ederl-
er ve ekosistemi çökertirler. Aslanların olmadığı 
veya görevlerini yapamadığı ekosistemler çakal 
ve tilkilerin istilasına uğrar. Böylesi ekosistem-
lerde bitkiler azalır, kuşlar başta olmak üzere 
küçük omurgasız canlıların nesli kesilir ve sistem 
çöker. Devletler ve milletler de bir ekosistem 
gibidir. İdare güçlü liderlerde olmalıdır. Güçlü 
liderlerin ve güçlü iradenin olmadığı devletlerde 
tilki ve çakallar gibi fırsatçılar çoğalır ve millet 
iradesini rehin alırlar. Anarşizm olur, kaos olur ve 
denge bozulur. Fırsatçı darbeciler için fırsat 
doğar.  
O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle millet iradesinin ve bunu 
temsil eden liderlerin güçlü olması gerekir. İstilacı 
çakallara, anarşist maşalara fırsat verilmemesi 
gerekir. Hamdolsun, ülkemizde siyasi istikrar 
temin edilmiş ve millet bir gün yüzü görmüştür. 
Rabbim; siyasi istikrarı ve siyasi iradeyi zaafa 
uğratmasın. Görevlerini hakkı ile ifa edebilmeleri 
için güç ve irade versin. Milli irade ve demokrasi 
kültürü hâkim olursa darbeci kadrolar ve darbeler 

önlenebilir. Bizim kültürümüzde istişare esastır. 
Bu toprakların bahtının açılması, demokrasi 
kültürünün ve meşveretin işletilmesine bağlıdır. 
Ailelerde, kurumlarda,  STK’larda, siyasi partilerde 
demokrasi ve istişare kültürü yerleşmelidir. Karar-
ları ve kuralları icra edecek güçlü liderler 
olmalıdır. Fırsatçılara, bozgunculara, asalaklara, 
parazit ve virüslere fırsat verilmemelidir. III. 
Selim’in şehit edilmesi üzerine II. Mahmut ‘Ya 
devlet başa ya kuzgun leşe’ ifade etmiş ve bu 
durumu çok güzel özetlemiştir. 
4. Tüm darbeciler ekonomik sıkıntılardan nema-
lanırlar. Faizi ve rantı severler. Şimdi düşünelim! 
28 Şubat’ta gecelik faizler nerelere çıkmıştı? Faiz 
lobileri, bankaları nasıl hortumlamışlardı? O 
hâlde darbeci kadrolaşmanın ve darbelerin 
önlenmesi için öncelikle ekonomi iyileştiril-
melidir. Bu zamanda i’lâ-yı kelimetullahın ekono-
mik olarak da güçlü olmaya ve maddi terakkiye 
bağlı olduğu unutulmamalıdır. Günümüzde 
eskide olduğu gibi sıcak savaşların değil ekono-
mik savaşların yapıldığı bilinmelidir.  Ekonominin 
düzelmesi için de faizle mücadele edilmelidir, 
üretim ve alın teri teşvik edilmelidir. Toplumda 
huzurun tesisi, sosyal dengenin sağlanması için 

zekât ve sadaka müesseseleri iyileştirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. Yeri gelmişken Sayın Cumhur-
başkanımızın faiz konusundaki hassasiyetini ve 
sosyal devlet uygulamalarını takdir ettiğimi 
belirtmek istiyorum. 
5. Bütün darbeler, kendini milletin üstünde gören 
ve milletin değerleri ile alay eden gruplar 
tarafından yapılmıştır. 28 Şubat darbecileri de 15 
Temmuz haşhaşileri veya mankurtları da böyley-
di. Kendilerinden başkalarını tanımazlar ve hakir 
görürlerdi. O hâlde darbeci kadrolaşmanın ve 
darbelerin önlenmesi için milletin resmi kurum-
ları ile barışık olmayan, insanımızı ötekileştiren, 
kendilerini üstün gören kişi ve gruplardan uzak 
durulmalıdır.
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zor coğrafyada 
bekamızın yegâne sebebi, güçlü ve düzenli bir 
ordumuzun bulunmasıdır. Bu durum, aynı 
zamanda darbelerle dolu bir tarihimizin de temel 
dinamiği olmuştur. Bekamızın yegâne sebebi 
güçlü ordumuzdan vazgeçemeyeceğimize göre 
darbeleri önlemek için tedbirler almalıyız. Biz bir 
delikten çok defa ısırıldık. Bir daha ısırılmamak 
için aklımızı başımıza almalıyız. 
Milletleri büyük yapan, karşılaştıkları zorlukların 

büyüklüğü ve bu zorlukları yenebilme kabili-
yetidir. Türk Milleti tarih boyunca çok zorluklarla 
karşılaşmış ve ölüm-kalım mücadelesi vermiştir. 
Aziz Milletimiz, Osmanlı devrinde olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de 1960’tan başla-
yarak 15 Temmuz 2016’ya kadar birçok darbeyi 
atlatmayı başarmıştır. Korkmayalım. Maziye bakıp 
hüzünlenmeyelim. En büyük saadetler, büyük ve 
acı felaketlerin neticesidir. Olanda hayır vardır. Bu 
sıkıntılarla milletimizin bünyesi güçlenmiş, 
savunma sistemimiz sağlıklı ve zinde hâle 
gelmiştir. Hastalığımızı, zayıf yönlerimizi biliyor ve 
ona göre savunma sistemi ve mücadele yöntemi 
geliştiriyoruz. İstikbal bizimdir. Geleceğe 
tereddütsüz güvenle bakalım ve endişe etmeye-
lim. Hayatları bize tuzak kurmakla geçen, zora 
değil kolaya, kazanmaya değil asalak yaşamaya, 
paylaşmaya değil sömürmeye alışık olan milletler 
korksunlar, geleceğe endişeyle baksınlar. Hem 
dünyada hem de ahirette kaybedecek onlar 
olacaktır. 

FETÖ DARBE TEŞEBBÜSÜ              DARBELER NASIL ÖNLENİR?

Bu vesile ile darbelerde şehit olan sivil-asker 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerim-
ize şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bir 
daha darbe ile imtihan olmamamızı, aziz mille-
timizin bir daha darbe belası ile karşılaşmamasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. 
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