
1 
 

FETHULLAH GÜLEN, TÜRKİYE’NİN AYETULLAHI MI? CEMAAT, CUMHURİYETE 
VE ORDUSUNA MEYDAN OKUYOR.  

10 Mayıs 2011 tarihinde Fethullah Gülen Cemaatiyle bağlantılı olarak bir yazı 
yayımlamıştım. Önce bu yazıyı hatırladıktan sonra, söz konusu cemaatin; 
Amacını, yapısını ve uluslararası ilişkilerini gösteren delilleri ortaya koymak 
suretiyle, Türkiye’nin nasıl bir örgütle karşı karşıya olduğunu ve ülkemizi 
nereye götürmeye çalıştığını anlamaya çalışalım; 

“Vatanseverlik ile cemaat severliğin özdeşleşmesi” konulu yazıda şunlar 
vurgulanıyordu: 

Bu ülkede bir kısım medya; pervasızca yalan 
söylüyor, çarpıtma yapıyor, hedef gösteriyor, 
tetikçilik yapıyor ve kimse de bu ahlaksızlığa 
dur diyemiyor. Estirilen medya terörü 
eşliğinde; Kurgulanmış Ergenekon ve darbe 
haberleri yapılıyor. Türk Ordusu 
itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor, Cumhuriyet 
sevdalısı Atatürkçü aydın ve bilim insanları 
karalanıyor. Kamuoyu yanlış bilgilendiriliyor 
ve yönlendiriliyor.  

Ayrıca, yalan yanlış bilgileri ve çarpıtılmış analizleri, yurtdışında da dile 
getiriyorlar. Türk Ordusu ile Cumhuriyet sevdalısı Atatürkçü aydınlar ve bilim 
insanları aleyhine dünya kamuoyundan da destek almaya çalışıyorlar. Yabancı 
düşünce kuruluşlarının kapısını çalıyorlar. Türkiye'de yaşanan, tarikat ve 
cemaat destekli sivil dikta sürecini tersine çevirip ileri demokrasi olarak 
anlatıyorlar. Dünyaca ünlü gazete ve dergilere yalan yanlış analizler 
yapıyorlar.  

Karanlık köşelerde buluştukları yabancı gizli servis ajanlarına 
ve yabancı diplomatlara ülkemizi gammazlıyorlar ve “Bizi 
kullanın deliğe süpürmeyin” diye yalvarıyorlar. 

Türkiye'yi dışarıdan kuşatmaya çalışan ve bir kısım lobilerle dirsek teması 
kuran tarikat ve cemaatler ile bölücü ve işbirlikçilerin hedefinde, iki sosyal 
olguya karşı amansız bir yıpratma çabası görülüyor:  

(1) Kendilerine engel olarak gördükleri Türk Ordusu düşmanlığını ve darbe 
paranoyasını halkımıza ve dünya kamuoyuna benimsetmeye çalışıyorlar. 
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(2) Bu Cumhuriyetin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve tam 
bağımsızlığı taraftarı Atatürkçü aydınları; yalan, iftira, tehdit, şantaj ve 
sorgusuz sualsiz tutuklamalarla sindirmeye uğraşıyorlar. 

İşin en üzücü yanı, halkımız henüz oynanan korkunç oyunun tam farkında 
değil. Onlar dürüstlüğün getirdiği saflıkla söylenen yalan dolana inanıyorlar 
veya korkuyorlar. 

İşte, bu ülke ve millet için asıl tehlike, estirilen yalan ve iftira 
terörü karşısında; sıradan insanların korkması, tırsması, sinmesi 
ve kaderlerine razı bir teslimiyet içinde sadece “seyirci” olarak 
kalmayı yeğlemesidir. 

Kamu vicdanının tatmin olması için; yalan dolanın, sap ile samanın 
ayıklanması ve gerçeklerin bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarılması gerekiyor. 
Örneğin: 

Günümüzde “ vatanseverlik” ile “cemaat severlik” özdeş hale getirildi. 
Cemaat severlik; en yüksek getirisi olan yatırım aracı, bire bin veriyor.  

Amerika’dan icazetli cemaatin;  

a. İmamından milyar dolarlar akıyor, 
 

b. İmamın medyası, televizyon kanalları, 
mektepleri, dershaneleri, üniversitesi, yurtları ve 
holdingleri var. 
 

c. İktidar hesabı ve koltuk hayalleri olanlar, 
imamdan medet umuyor, 
 

d. Adliyede, mülkiyede ve emniyette; mevki, 
rütbe ve terfi umanlar, imamının emirlerine 
amade olarak hazır olda bekliyor. 
 

e. İhale peşinde koşanlar, imamın ayaklarına 
yüz sürüyor. 
 

f. İmamın biat kültürüyle yetişmiş müritlerinin 
her yerde gözü ve kulağı var. Müritlere göre; 
“İmam için iyi olan her şey, vatan için de iyidir.”  
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İmam, yeri ve zamanı geldiğinde; 

1. Sanki bir devlet başkanı veya tüm Müslümanların halifesiymiş gibi; 
Hıristiyan âleminin Papa’sı ile ikili görüşmeler yapıyor. Vatikan’a geliş 
ve gidişlerinde Türkiye Büyükelçisi tarafından karşılanıp uğurlanıyor. 
 

2. İmamın müridi bazı siyasi liderler, bakanlar ve milletvekilleri imamın 
ağzının içine bakıyor. 
 

3. İmam, siyasete etki ve müdahale ediyor. Referandumda, müritlerine 
“Mümkün olsa mezardakilere bile evet oyu kullandırın” diye talimat 
veriyor. 
 

4. Türk Ordusuna meydan okuyor. Suçluluğu henüz mahkeme kararıyla 
kanıtlanmamış, Silivri’de tutuklu madalyalı kahramanlardan 
hastalananların, askeri hastaneye sevkini bile “GATAGULLİ” 
nitelemeleriyle engellemeye çalışıyor. 
 

5. İmam, rejimle sorunu olan sözde aydınlarla toplantılar tertipliyor ve bu 
ülkeye kendi görüşüne uygun anayasa kılıfı geçirme ve devletin rejimini 
yeniden şekillendirme hakkını kendisinde görüyor. 
 

6. İmamın sözcülerinin Bölücü Başıyla görüşmeler ve pazarlıklar yaptığı 
ortaya çıkıyor. 
 

7. Emniyet, adliye ve mülkiye içinde cemaat örgütlenmesinden ve devletin 
anayasal kurumları içinde operasyon yapma gücüne eriştiğinden söz 
ediliyor. 
 

8. İmamı ve cemaatini kızdırmaktan korkuluyor. Yeri zamanı geldiğinde, 
devlet büyükleri, siyasi parti başkanları ve bakanlar bile, imama ve 
cemaate saygıyla selam çakıyor. 
 

İmamın cemaatinin resmi makamlarda herhangi bir yasal kaydı yok. 

Cemaatin, devlet içinde devlet veya devlet üstü devlet muamelesi gören bu 
muazzam gücü nereden kaynaklanıyor? 

 Cemaat nerde başlıyor ve nerede bitiyor? 

Cemaat kimlerden oluşuyor? 
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Cemaate nasıl giriliyor ve nasıl çıkılıyor? 

Cemaatin gelir kaynağını oluşturan kayıt dışı ekonomik faaliyetler nelerdir? 

Cemaatin kayıt dışı gayrı resmi siyasi bağlantıları nelerdir? 

Cemaatin müritleri; örgütlü bir şekilde siyaseti, bürokrasiyi ve ekonomiyi ele 
geçirmek için ne gibi faaliyetlerde bulunuyorlar? 

Cemaatin yurtdışı bağlantıları nelerdir?  

Cemaatin, yabancı gizli servislerle bağlantısı var mıdır? 

Cemaatin mevcudiyeti ve faaliyetlerinin, genel hukuk düzeni içinde yeri 
neresidir? 

Cemaatin; yasadışı gözetlemeler, dinlemeler, sahte suç delillerinin üretilmesi, 
tehdit ve şantajlarla ilgisi var mıdır? 

Cemaatin; Türk ordusu ve Kemalist aydınlar aleyhine kurulan komplolarla 
alakası var mıdır? 

Devlet, istihbarat örgütleri ve özel yetkili yargı makamları, bu Cumhuriyetin 
rejimini ve güvenliğini ilgilendiren bu sorular karşısında sessiz kalamazlar.  

Gerçeklerin ortaya çıkarılarak, şaibe altında kalan ve suçlanan kişiler ile 
kurumların kendilerini savunmalarına ve masum olanların süratle 
aklanmalarına ve devlet içindeki yasadışı yapılanmaların temizlenmesine 
ihtiyaç vardır.  

Ayrıca, Cemaat her yönüyle şeffaflaşmalı ve resmi kayıt altına girerek, 
kendisini şaibelerden arındırmalıdır; 

a. Eğer cemaat Siyaset yapmak istiyorsa; bu ülkede şeffaf olarak yasal 
yollardan siyaset yapma imkânı varken neden gizli kapaklı yöntemlerle 
siyasete müdahale ediyor sorusunu ortadan kaldırmalıdır.  
 

b. Eğer cemaat ekonomik faaliyetlerde bulunmak istiyorsa; bu ülkede 
yasal yollardan ekonomik faaliyetlerde bulunmak imkânı varken, nasıl 
kazanıldığı belli olmayan malî gücünü neden yasal kayıt altına sokup 
şeffaflaşmıyor sorusunu ortadan kaldırmalıdır.  
 

c. Eğer cemaat sivil toplum örgütü işlevi görmek istiyorsa; bu ülkede yasal 
yollardan kayıt altında ve dernekler kanununa uygun olarak faaliyette 
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bulunma imkânı varken, neden kayıt dışı bir şekilde sis perdesi arkasına 
gizleniyor sorusunu ortadan kaldırmalıdır. 
 

d. Eğer cemaat, İslam ahlakına uygun olarak bu toplumu iyilik ve güzellik 
istikametinde yönlendirmek istiyorsa; öncelikle yasal bir dernek olarak 
kayıt altına girmeli, elini siyasetten, ticaretten ve gizli kapaklı işlerden 
çekmelidir. 
 

e. Eğer cemaat şeffaf olduğunu iddia ediyorsa; kendi medyasının 
arşivlerine girmeli, Türk Ordusu ile bu devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünden, demokratik, laik ve sosyal hukuk 
devletinden yana olan Atatürkçü aydınlara bıkmadan usanmadan 365 
gün 24 saat saldırmalarının ve onları yıpratmaya çalışmalarının 
maksadını açıklamalıdır. Hiç kimseye “ darbe öcüsünü” yutturmaya ve 
“ileri demokrasiye geçiş engellerini kaldırmaya” çabaladıkları masalını 
anlatmaya çalışmadan gerçeği açıklamalıdır. Çünkü: 
 

Bu coğrafi sınırlar içinde, bu ateş çemberinin göbeğinde, bu terör 
ortamında, ülkelerin bölünüp parçalandığı bu kurtlar sofrasında, Türk 
Silahlı Kuvvetlerine ve Atatürkçü aydınlara saldırmanın bir anlamı 
olmalıdır. 

 
f. Eğer cemaat yasal sınırlar içinde faaliyet gösterdiğini savunuyorsa; ne 

sıfatla papa ile ikili görüşmeler yaptıklarını, ne sıfatla bölücü başı ile 
ilişki kurduklarını ve yasal kayıtlı bir sivil toplum örgütü statüsüne sahip 
olmadıkları halde, ne sıfatla bu ülkenin kuruluş felsefesini sulandıran 
anayasa taslakları hazırladıklarını, kamuoyuna açıklamalıdır. 

Şimdi 2011 yılında yayımlamış olduğum bu yazının sonunda sorduğum 
soruların cevaplarını araştırdığımızda, ortaya şöyle bir tablo çıkıyor: 

Bilindiği gibi, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya’yı kontrol edebilmek için, 
Hıristiyanlıkla uyumlu küresel bir din yaratmaya çalışıyor. 

1 milyar 300 milyon Müslüman’dan, yüzde biri radikal olsa, 13 milyon 
Amerikan düşmanı olur düşüncesinden hareketle, Batı’nın siyasi kurallarına 
uydurulmuş ve Hıristiyanlıkla uyumlu “Ilımlı İslam” adı altında bir din 
yaratmaya çalışıyorlar. 
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Dünya’daki bütün dinlerin Hıristiyanlıkla uyumlu tek bir din haline getirilmesi 
gerektiğini anlatan bir makaleden alınan aşağıdaki resim, Amerikan basınında 
arada bir çıkan yazılardan sadece birisidir. 

Yazı “Dünya dinlerinin, bir din olarak 
birleşmesi gerekir” (The unification of 
world Religion must happen as they 
are all one) başlığını taşımaktadır. 

Yazının devamında; “Ilımlı 
Müslümanların, radikal kardeşlerini 
dizginlemesi ve dinlerin birleştirilmesi 
gerektiği” vurgulanmaktadır. 

Yandaki şekilde de açıkça görüldüğü 
gibi; İslam Dini yanında Budizm’in, 
Hinduizm’in, Taoizm’in ve Museviliğin 
de Hıristiyanlıkla uyumlu hale 
getirilip tek bir din altında 
birleştirilmesi amaçlanmaktadır.  

Nitekim Papa 2nci John Paul, 24 Aralık 1999 tarihinde, tüm Hıristiyan 
Dünyasına yayımladığı “Milenyum Mesajında”: 

“Birinci bin yılda, Avrupa Hıristiyanlaştırıldı. İkinci bin yılda, Amerika ve Afrika 
Hıristiyanlaştırıldı. Üçüncü bin yılda da, Asya’yı Hıristiyanlaştıralım” diyerek, 
bir seferberlik başlattı. 

Pekiyi ama bu işi nasıl yapacaklardı. Bunun için “Dinler arası diyalog”  
kavramını ortaya attılar. Bu kavram; Papalığın 2nci Vatikan Konsülü’nün 4ncü 
oturumunda kabul edildi ve “Nostra Aetate” olarak isimlendirilen konsül 
metnine yazıldı. 28 Ekim 1965 tarihinde de, Papa 6ncı Paul’un onayıyla tüm 
dünyaya ilan edildi. Buna göre, dinler arası diyalogun amacının;  

“Hoşgörü, kardeşlik, birlik, beraberlin, karşılıklı uyum halinde iletişim” olduğu 
söyleniyordu. 

Hâlbuki Papa 6ncı Paul, bundan bir yıl önce, 6 Ağustos 1964 tarihinde: 
 
“Kilisemiz, insanların mutluluğu içindir. Dinler arası diyalogun bizim için 
anlamı, bütün insanları İncil’e ve kiliseye yani Hıristiyanlığa ulaştırma 
yoludur” demişti. 
 

http://1.bp.blogspot.com/_Cxj2tgSj4kU/TKigec-XhkI/AAAAAAAAEHg/NzFn7tORgxE/s1600/CentralTruth.gif
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Şimdi bu amaç; ““Hoşgörü, kardeşlik, birlik, beraberlin, karşılıklı uyum halinde 
iletişim” lafları arkasına gizleniyordu. 
 
Türkiye’de, dinler arası diyalogun öncülüğünü Fethullah Gülen yaptı. 9 Şubat 
1998 tarihinde, hiçbir resmi sıfatı ve yetkisi olmamasına rağmen, Vatikan’a 
giderek Papa’yı ziyaret etti. 
 

 
 
Bu ziyaret esnasında Fethullah Gülen: 
 
“Papa 6ncı Paul cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan dinler 
arası diyalog için, Papalık konseyi (PCID) misyonunun bir parçası olarak 
burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz” 
dedi. 
 
Dinler arası diyalog toplantıları esnasında “İbrahim’i dinler” kavramı ortaya 
atıldı.  Buna göre: 
 
“Yüce Rabbimiz; Musa Peygambere Tevrat’ı, İsa Peygambere İncili, Hazreti 
Muhammed’e Kuran’ı indirdi. Öyleyse; Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet 
olmak üzere, her üçü de hak dinidir. Söz konusu üç peygamber de, İbrahim 
Peygamberin soyundan gelmektedir. Böylece, tek tanrılı dinlerin atası İbrahim 
Peygamberdir. Bu nedenle, anılan üç dini, İbrahim Peygamber noktasında 
birleştirebiliriz” diyorlar. 

İyi ama: 

a. Kur’an-ı Kerim’e göre; Her üç peygambere tebliğ edilen din, aslında 

Yüce Rabbimiz katındaki “Levh-i Mahfuz’da” korunan İslam dinidir. 
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b. Yine Kur’an-ı Kerim’e göre; Bugün Musevilerin elinde bulunan Tevrat ve 

Hıristiyanların elinde bulunan İncil tahrif edilmiş olup, Yüce Rabbimizin 

tebliğ ettiği Tevrat ve İncil değildir. 

 
c. Yine Kur’an-ı Kerim’e göre; Müslümanların inandığı Allah ile 

Hıristiyanların inandığı Tanrı, aynı değildir. Çünkü: 

 
 İslam dinine göre; tek bir Allah vardır. Doğmamış, doğurmamış ve 
O’ndan başka tapacak hiçbir şey yoktur. 
 
Hıristiyanlıkta ise; Tanrı, teslis denilen bir üçlemeden oluşmaktadır. 
Yani; Baba, oğul ve kutsal ruhtan meydana gelen üçlü, Hıristiyanların 
Tanrısıdır.  

Öyleyse; Allah’ı farklı, kitapları tahrif edilmiş, Levh-i Mahfuz’da korunan dinle 
alakası olmayan ve Aziz Peygamberimizi (sav) inkâr eden dinlerle ortak bir 
noktada buluşalım demek, İslam dinini inkâr et demektir diye düşünüyorum. 

Oysaki Türkiye’deki dinler arası diyalogun öncüsü Fethullah Gülen, farklı 
düşünüyor: 

   

Fethullah Gülen “Fasıldan Fasıla” isimli kitabında: 

“…Herkes, kelime-i tevhidi esas alarak çevresine bakışını yeniden gözden 
geçirmeli ve ıslah etmelidir. Hatta kelime-i tevhidin ikinci bölümünü, yani 
‘Muhammed Allah’ın rasûlüdür’ kısmını söylemeksizin, sadece ilk kısmını ikrar 
eden kimselere rahmet ve merhamet bakışıyla bakılmalıdır” diyor. 

Bilindiği gibi kelime-i tevhidin tamamı; “Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün 
Resûlüllah” dır. Fethullah Gülen’e Göre; “Muhammedün Resûlüllah’ı” 
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söylemeye gerek yoktur. İşte bunun adı “Muhammedsiz İslam’dır” yani  “Ilımlı 
İslam’dır” yani “Musevilik ve Hıristiyanlıkla uyumlu İslam’dır.” 

Dinler arası diyalogun ipliği pazara çıkmaya başlayınca; bu defa “Medeniyetler 
(Dinler) ittifakı” fikri ortaya atıldı. İspanya Başbakanı Zapatero; 21 Ekim 2004 
günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bir konuşma yaparak 
“Medeniyetler ittifakı” projesini gündeme getirdi. Bu proje, Birleşmiş Milletler 
tarafından benimsendi. Projenin uygulamaya sokulması için; Hıristiyan 
dünyasını temsilen Zapatero ve Müslüman dünyasını temsilen Recep Tayyip 
Erdoğan, eş başkanlığa seçildi.  

  

Bilindiği gibi; Kur’an-ı Kerim’in isimlerinden birisi de Furkan’dır. Amerika 
Birleşik Devletleri’nin Texas eyaletinde, Papaz Doktor Anis Shorros 
tarafından, GERÇEK FURKAN ( The True Furqan) isimli bir din kitabı 
yayımlandı.  

“İbrahimî Dinlerin” kitabı olduğu ve Tanrıdan gelen ilhamla yazıldığı iddia 
ediliyor. Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere, İncil’den ve Tevrat’tan alıntılar 
bulunuyor. Surelerin çoğunun adı ve ayetler, Kur’an-ı Kerim’den alınmış. 
Ancak; ayetler tahrif edilerek, aralarına Tevrat ve İncil’den cümlecikler 
sokularak yazılmış. 

“Barış Kitabı” ve “Üç Dinin Kitabı” olarak reklamı yapılıyor ve Müslüman 
ülkelerde parasız dağıtılıyor. 
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Musevilik ve Hıristiyanlıkla 
uyumlu “Ilımlı İslam’ı” 
Müslüman dünyası çapında 
yaygınlaştırmak maksadıyla; 
2007 yılında, Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti ve Merkezi 
İstihbarat Teşkilatı (CİA) ile 
bağlantılı olarak çalışan RAND 
Corporation isimli düşünce 
kuruluşu tarafından “Ilımlı 
Müslüman ağların (şebekelerin) 
oluşturulması” (Building 
Moderate Muslim Networks) 
başlığını taşıyan bir rapor 
hazırlandı.  

Kitap; 366 sayfa ve 77 sureden oluşuyor. 
Tıpkı Kur’an-ı Kerim’de olduğu gibi, 
kitaptaki surelerin hepsi besmeleyle 
başlıyor. Besmele şöyle: 

“Bismi'l Eb el-Kelimetu'r Ruh el-İlahu'l 
Vahidu'l Uhed" bu sözde besmelenin 
anlamı ise: 

“Baba, Oğul, Kutsal Ruh ve Bir ve Tek olan 
Tanrının adıyla” dır. 

Görüldüğü gibi, Hıristiyanlıkta; Baba, Oğul 
ve Kutsal Ruh üçlemesinden oluşan Tanrı 
kavramıyla, İslam’daki tek Allah inancı 
birleştirilmeye çalışılmıştır. 

İşte; Musevilik ve Hıristiyanlıkla uyumlu 
“Ilımlı İslam”  budur. “Muhammedsiz 
İslam” budur. “İbrahimî dinlerde 
buluşmak” budur. “Dinler arası diyalog” 
budur. 
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Bu çalışmada “İslam Dininin ve Müslüman halkın, Batı demokrasisine, 
değerlerine ve küresel düzene uyumlu hale getirilmesi” amacıyla şöyle bir 
strateji öneriliyor: 

Anılan raporun önsöz bölümü “Preface iii” sayfasında; “Müslüman dünyanın 
büyük bir bölümünde bir fikir mücadelesi sürüyor. Bunun sonucu; bazı 
Müslüman toplumlarda cihatçı terörist tehdidin, hoşgörüsüzlük ve şiddetin 
devam edip etmeyeceğini gösterecek ve Müslüman dünyasının gelecekteki 
yönünü belirleyecektir. Bu durum, Batı’nın güvenliğini derinden etkiler. ” 
deniyor. 

Söz konusu raporun özet bölümü “Summary xi” sayfasında; “Son yıllarda, 
birçok Müslüman toplumda, İslam’ın dogmatik ve radikal yorumunun zemin 
kazandığı” vurgulanıyor. 

Aynı raporun “Summary xv” sayfasında ise; “Soğuk savaşın başındaki tehdit, 
Sovyetler Birliği önderliğindeki nükleer silahlı küresel bir tehditti, bugünkü 
tehdit ise kitlesel ölümlere sebep olacak şekilde Batıya vuran cihatçı 
harekettir.  

Savunma Bakanlığı tarafından 4 yılda bir hazırlanan “Savunma Gözden 
Geçirme Raporunda” kabul edildiği gibi; bugün Amerika Birleşik Devletleri, 
hem silahlı ve hem de fikirler bazında bir savaşa girmiş olup, nihai zafer 
sadece, aşırı ideolojilere ev sahipliği yapan halkların ve destekçilerinin 
gözünde itibar kaybetmesiyle kazanılabilir” deniyor. 

Raporda yer alan yukarıdaki satırlardan açıkça görüldüğü gibi: 

1. İslam’ın dogmatik ve radikal yorumları; Amerika başta olmak üzere 

Hıristiyan Batı dünyasını rahatsız ediyor. 

 
2.  İslam Dini ile terörü aynı kefeye koyup özdeşleştiriyorlar. 

 
3. Bunu, Sovyetler dönemindeki nükleer tehdit kadar büyük ve kitlesel 

ölümlere sebep olacak bir tehlike olarak görüyorlar. 

 
4. Amerika Birleşik Devletleri’nin; hem silahlı ve hem de fikir bazında bir 

savaşa girdiği açıklanıyor ve ilan ediliyor. 
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5. Amerikalılara ve Batı’ya göre aşırılık olarak kabul edilen ideolojilerin; o 

ülkelerdeki halkın gözündeki ve gönlündeki itibarlarını kaybettirerek, 

nihai zaferin kazanılacağı vurgulanıyor.  

 
Böylece, resmen ve alenen; işlerine gelmeyen kişi, kurum ve ideolojileri 
karalayarak ve onları itibarsızlaştırarak yok etmeyi ve bunların yerine 
kendi değer yargılarını ve ideolojilerini yerleştirmeyi planlıyorlar ve 
nihai zaferin, bu şekilde kazanılacağına inanıyorlar. 

Söz konusu raporun (İntroduction: 4) giriş bölümü 4ncü sayfasında: 

“Amerika Birleşik Devletleri, ılımlılar için oyun alanını tesviye etmek gibi kritik 
bir rol oynarken, şüphesiz ki engeller olacaktır… Bazıları, çoğunluğu 
Müslüman olmayan bir ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin, ılımlı 
Müslüman ağları kışkırtmak (harekete geçirmek) için yeterli güvenilirliği 
olmadığını iddia ediyor. Gerçekten de, yurtdışındaki sosyo-politik gelişmeleri 
etkinlikle yönlendirme konusundaki engeller hafife alınmamalıdır… Bu 
nedenle Müslüman ülkeler içinde bize yardımcı olacak ortaklar bulmalıyız” 
deniyor. 
 
Görüldüğü gibi, kısaca; “ Amerika Birleşik Devletleri olarak biz, çoğunluğu 
Müslüman olmayan bir ülke olduğumuz için, Müslüman ülkelerdeki sosyo 
politik gelişmeleri tek başımıza yönlendiremez ve ılımlılar için yeterli oyun 
alanı açamayız, bu nedenle Müslüman ülkeler içinde bize yardımcı olacak 
ortaklar bulmalıyız” diyorlar. 

Amerikalılara göre; Hıristiyanlıkla 
uyumlu Muhammetsiz “Ilımlı İslam” 
ağlarını Dünya çapında yaymak için 
Türkiye’de, en güvenilir ortaklardan 
birisi Fethullah Gülen oluyor. Söz 
konusu raporun 74ncü sayfasında: 

 

“Türk dini lider Fetullah Gülen, bir tür Sufi İslam’ı desteklemektedir. Gülen, 
İslami kuralların çoğunun, insanların özel hayatını ilgilendirdiğine ve sadece 
birkaçının yönetim konularıyla alakalı olduğuna işaret ediyor ve devletin 
İslam hukukunu uygulamasına karşı çıkıyor.  
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O, devletin İslami kuralları uygulamaması gerektiğine inanıyor, çünkü din özel 
bir mesele olup, herhangi bir özel inancın gerekleri tüm halka 
dayatılmamalıdır. 

Gülen, hoşgörü ve tolerans konusundaki düşüncelerini, 
Hıristiyanlara ve Yahudilere kadar genişletiyor. 
 
O, İstanbul’daki evrensel Yunan Ortodoks Patriği 
Bartholomeos ile İki defa görüşmüş, Roma’daki Papa’yı 
1988 yılında ziyaret etmiş  
 
Ve İsrail’deki Hahambaşının ziyaretini kabul etmiştir…” 
deniyor. 
 

Amerika Birleşik Devletleri, işte bu nedenle Fethullah Gülen’i himayesine 
almıştır. 

 Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haber alma 
(İstihbarat) teşkilatı CIA’nin eski Başkan Yardımcısı 
Graham E. Fuller;  

“Gülen hakkında benden mektup yazmam istendi. 
Gülen’in Amerika için bir güvenlik tehdidi veya 
radikal bir güç olduğuna inanmadığımı anlatan bir 
mektup yazdım. İslami hareketlere baktığım 
zaman, Gülen Hareketi’ni dünyadaki modernist 
olan hareketlerden biri olarak görüyorum” 
diyerek, Fethullah Gülen’in Amerika Birleşik 
Devletleri tarafından himaye altına alınmasına 
aracılık ettiğini itiraf etmektedir. 

Pekiyi ama bu Graham Fuller kimdir? “Amerika Merkezi Haber alma 
(İstihbarat) teşkilatı CIA’nin eski Başkan Yardımcısıdır. Ortadoğu uzmanıdır. 
CİA ile bağlantılı olarak çalışan RAND Corporation isimli düşünce kuruluşu 
tarafından “Ilımlı Müslüman ağların (şebekelerin) oluşturulması” başlığını 
taşıyan projenin mimarlarındandır. Yazmış olduğu “Yeni Türkiye Cumhuriyeti” 
isimli kitabında Atatürk’ü kötüleyip Fethullah Gülen’i öven ve Türkiye’nin 
Kemalizm’i terk edip Hıristiyanlıkla uyumlu “Ilımlı İslam’a geçmesini” isteyen 
Amerikan Devlet görevlisidir.” 

 

GRAHAM E. FULLER 
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Diğer taraftan, Amerikan iç istihbarat örgütü FBI 
da, kendi resmi internet sitesinde; İlişkide 
oldukları sosyal, etnik ve azınlık grupları arasında 
“Fethullah Gülen Enstitüsünün” bulunduğunu 
resmen belirtmektedir. 

Yandaki resim ve yazı küpürü, bir 
Amerikan gazetesinden alınmıştır. Bu 
yazıda, Obama’nın danışmanı Dalia 
Mogahed, Gülen hareketini şöyle 
övüyor: 

“Gülen hareketi, halka; eğer toplumun 
iyiliği için kendini adamış bir grup insan 
birlikte çalışırsa, neleri 
gerçekleştirebileceğini gösteren bir 
model sunuyor. Bu girişim, 
Müslümanlara ve diğer halka öğretecek 
çok şeye sahip, fakat onun üyelik 
profilini genişletmeye ihtiyacı var. Onun 
hayırsever projeleri, Türkiye sınırlarını 
aştı ve Dünya çapındaki altyapısıyla 
insanlara hizmet götürüyor” diyor, 
Amerikan Başkanı Obama’nın 
danışmanı. 

Amerikan resmi makamlarının beyanlarından açıkça görüldüğü gibi, Fethullah 
Gülen Cemaatinin; Hem Amerikan Dış İstihbarat Teşkilatıyla, hem İç İstihbarat 
Teşkilatıyla ve hem de Beyaz Sarayla yakın ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır. 

Dikkat ettiyseniz, Amerikan Başkanı Obama’nın danışmanı; “Fetullah Gülen 
Cemaatinin üye (mürit) sayısının genişletilmesi gerektiğini” söylüyor. 

Bilindiği gibi kelime-i tevhidin tamamı; “Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün 
Resûlüllah” dır. Fethullah Gülen ise; “kelime-i tevhidin ikinci bölümünü, yani 
‘Muhammed Allah’ın rasûlüdür’ kısmını söylemeksizin, sadece ilk kısmını ikrar 
eden kimselere rahmet ve merhamet bakışıyla bakılmalıdır” diyor. Dinimize 
göre; Muhammedsiz İslam Allah’a ortaklık koşmak yani şirktir. 

Aklı başında, dinini bilen, takva sahibi mütedeyyin bir Müslüman, böyle bir 
cemaate üye (mürit) olup şirkin peşine takılmaz. 
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Öyleyse, ben Müslüman’ım diyen binlerce insan, bu cemaatin müridi haline 
nasıl getirildi?  

Ayrıca, Obama’nın danışmanı Dalia Mogahed’in önerdiği “Fetullah Gülen 
Cemaatinin üye (mürit) sayısının daha da genişletilmesi” nasıl sağlanacak? 

Bu soruların cevabını; Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve Merkezi 
İstihbarat Teşkilatı (CİA) ile bağlantılı olarak çalışan RAND Corporation isimli 
düşünce kuruluşu tarafından hazırlanan “Ilımlı Müslüman ağların 
(şebekelerin) oluşturulması” başlığını taşıyan raporda bulabiliriz. Bu raporun 
“Preface iii” sayfasında: 
 
“Ilımlıların; bu tür ağları oluşturacak parasal kaynakları yok, bu nedenle bu 
oluşumu hızlandıracak dış destek gerekmektedir” deniyor ve raporun ileriki 
bölümlerinde de parasal destek yapılacak ortaklarda aranması gereken 
nitelikler sayılıyor. 
 
Demek ki; “Hıristiyanlıkla, Musevilikle, Amerikan İç ve Dış İstihbarat Örgütleri 
ve Beyaz Sarayla sarmaş dolaş olmuş ve kelime-i tevhidin “Muhammedün 
Resûlüllah” bölümü söylenmese de olur diyen Fethullah Gülen Cemaatini bir 
arada tutan çimentonun Müslümanlık değil ekonomik güç yani paranın 
olduğu” anlaşılmaktadır. 
 
Söz konusu raporun “Summary xxi Building Moderate Muslim Networks” 
sayfasında; “Hıristiyanlık ve Musevilikle uyumlu Ilımlı Müslüman ağların” 
oluşturulması için şöyle bir örgütlenme modeli öngörülüyor: 
 
“The network-building effort could initially focus on a core group 
of reliable partners whose ideological orientation is known, and work 
outward from there (i.e., following the methodology of underground 
organizations)” 
  
Bu satırların Türkçesi: 
 
“Başlangıçta ağ oluşturma çabası, ideolojik yapısı bilinen güvenilir ortaklardan 
oluşan çekirdek bir grup üzerine odaklanarak yapılabilir ve buradan dışarıya 
doğru yayılabilinir (yani yer altı kuruluşlarının metodolojisi takip edilebilir)” 
deniyor.  
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Görüldüğü gibi, Ilımlı Müslüman ağların oluşturulmasında resmen ve alenen 
“Yer altı kuruluşlarının yani gizli örgütlerin yani mafya tarzı suç örgütlerinin” 
örgütlenme modeli benimseniyor. 
 
İşte bu nedenle, Fethullah Gülen Cemaati şeffaflaşamaz. Dernekler, sivil 
toplum kuruluşları veya vakıflar gibi yasal olarak kayıt altına giremez. 
Ekonomik bakımından gelir ve giderlerini yasal denetime açamaz. 
 
 “Hıristiyanlık ve Musevilikle uyumlu Ilımlı Müslüman ağların” oluşturulması 
raporunda önerilen örgütlenme modelini tekrar hatırlayalım. Bu modelde; 
 
“Başlangıçta ağ oluşturma çabası, ideolojik yapısı bilinen güvenilir ortaklardan 
oluşan çekirdek bir grup üzerine odaklanarak yapılabilir ve buradan dışarıya 
doğru yayılabilinir (yani yer altı kuruluşlarının metodolojisi takip edilebilir)” 
deniyordu. 
 
Söz konusu bu model “OPS DEİ” tarikatının örgütlenme modelidir. OPS DEİ, 
1928 yılında İspanya’da, sıradan bir papaz olan, Jose Maria  Escriva tarafından 
kurulmuş gizli bir Katolik tarikatıdır. Örgütün merkezi Amerika’dadır. Örgüt 
üyelerinin büyük çoğunluğu farklı iş ve meslek gruplarından dindar Katolik 
Hıristiyanlardır. Opus Dei Katolik inancını yaşam tarzı haline getirmek için 
çalışmalar yapıyor. 
 
2005 yılında yapılan araştırmaya göre örgüt üyeleri 608 değişik kurumda 
etkinlikler gösteriyorlar. 15 üniversitesi, 97 teknik okulu, 36 ilköğretim okulu, 
600 medya aracı vardır. Devlet adamları ve tarımdan üniversitelere kadar 
farklı kurum ve kuruluşlarda önemli pozisyonlarda çalışan üyeleri de 
bulunuyor. Bankacılık, sanayide ve ticarette güçlü hale gelmişlerdir. Bütün 
bunlarla Opus Dei örgütünün 2,8 milyar dolarlık serveti olduğu tahmin 
ediliyor.  

 

Dünya çapında eğitim çalışmaları, okulları, medya kuruluşları, şirketleri ve iş 

dünyasında kazandığı ağırlıkla bilinen Opus Dei’nin, her ülkede örgütten 

sorumlu bir Kardinali bulunuyor. 

 
OPD DEİ; Tıpkı “Müslüman ağların” oluşturulması raporunda önerildiği gibi, 
çekirdek bir grup tarafından yönetilmekte olup; okulları ve medyası kanalıyla 
dışarıya doğru yayılmış ve Dünya çapında bir örgüt haline gelmiştir. 

 

http://blog.milliyet.com.tr/AramaBlog/?search=papa


17 
 

Aşağıdaki harita, OPS DEİ örgütünün okulları ve medyası kanalıyla, yıllara göre 
Dünya çapında nasıl yayıldığını gösteriyor. Haritanın sol altındaki renk kodları, 
hangi yıllar arasında hangi ülkelere yayıldığını belirtiyor. 

 

Fethullah Gülen Cemaatinin de, tıpkı Ops Dei tarikatı gibi; okulları, medya 
kuruluşları, şirketleri, siyasetçilerden üniversitelere kadar farklı kurum ve 
kuruluşlardaki önemli pozisyonlarda çalışan müritleri vardır. 

Opus Dei’nin, her ülkede örgütten sorumlu bir Kardinali bulunuyor. Fethullah 

Gülen Cemaatinin de her ülkede örgütten sorumlu bir imamı bulunuyor. 

Opus Dei; Amerika’daki çekirdek bir grup tarafından yönetiliyor. Fethullah 

Gülen Cemaati de, Amerika’daki Fethullah Gülen ve yanındaki çekirdek bir 

grup tarafından yönetiliyor. 

Opus Dei’nin nerede başlayıp nerede bittiği belli değildir ve faaliyetlerini 

gizlilik içinde yürütüyor. Fethullah Gülen Cemaatinin de, nerede başlayıp 

nerede bittiği belli değildir ve faaliyetlerini gizlilik içinde yürütmektedir. 

Opus Dei, milyar dolarları kontrol ediyor. Fethullah Gülen Cemaati de, milyar 

dolarları kontrol ediyor. 

Opus Dei; eğitim faaliyetleri, okulları ve medyası kanalıyla Dünya çapında 

yayılmıştır. Fethullah Gülen Cemaati de; eğitim faaliyetleri, okulları ve 

medyası kanalıyla Dünya çapında yayılmıştır. 

Aşağıdaki harita, Fethullah Gülen Cemaatinin; eğitim faaliyetleri, okulları ve 

medyası kanalıyla Dünya çapında yayıldığı ülkeleri göstermektedir. 
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Netice olarak, İlkokul mezunu bir cami imamının; Amerikan iç ve dış istihbarat 

örgütlerini arkasına almadan, Amerika’nın çıkarlarına hizmet eden strateji ve 

politikalara sırtını dayamadan, Hıristiyanlık ve Musevilikle uyumlu hale 

gelmeden, Dünya çapında yayılmasına ve milyon dolarları kontrol etmesine 

imkân yoktur. 

Fethullah Gülen Cemaatinin yayım organı Zaman Gazetesinin yazarlarından 
Şahin Alpay; Gülen cemaatiyle ilgili olarak; 

 
“Bu hareket eğitim ve ticaret hareketidir. Gülen başından beri piyasa 
ekonomisini savundu. 120 ülkeye yayılmış okullarının bazılarını ziyaret ettim. 
Bu okullar başlangıçta gidip yerel yönetimlerle anlaşıyorlar. Yerel yönetimler 
bina tahsis ediyor. Türkiye’den götürdükleri bilgisayar ve laboratuarlarla 
donatıyorlar okulları. Yerel yönetimler yerli dersleri veriyor, Gülen 
hareketinden olanlar da fen, İngilizce ve seçmeli olan Türkçe derslerini 
veriyor.Okulların faaliyete geçmesinden bir süre sonra Türkiye’den gelen 
işadamları ticari faaliyetlere başlıyor. Çünkü bu okullar aynı zamanda bir ticari 
köprü kuruyor. Aracı olabilecek elemanlar yetiştirmeye başlıyor. Bir müddet 
sonra o okulların etrafında Türk işadamları grubu oluşuyor” diyor. 
 
Açıkça görüldüğü gibi; Fethullah Gülen hareketi, dini bir hareket değildir. 
Sadece; ekonomik, siyasi ve ticari çıkarları için İslam Dinini kullanmaktadır. 
Bütün Dünyaya Türkçeyi yayıyoruz propagandası ve düzenledikleri Türkçe 
Olimpiyatları da bir aldatmacadır. Çünkü Gülen okullarında İngilizce zorunlu, 
Türkçe ise seçmeli derstir. Okulların esas amacı, ticarete aracılık etmek ve 
Hıristiyanlıkla uyumlu Ilımlı İslam’ı yaymaktır. İşte bu nedenle pek çok 
İşadamı, Gülen Cemaati içinde kümelenmiştir. 

http://www.habername.com/arama/egitim-31.htm
http://www.habername.com/arama/okul-57.htm
http://www.habername.com/arama/okul-57.htm
http://www.habername.com/arama/okul-57.htm
http://www.habername.com/arama/okul-57.htm
http://www.habername.com/arama/okul-57.htm
http://www.habername.com/arama/okul-57.htm


19 
 

Fethullah Gülen Cemaatinin 
müritleri; Gülen hareketine 
“Hizmet Hareketi” diyorlar. 
Söyledikleri doğrudur. 
Gerçekten de bu hareket 
“Amerikan strateji ve politikaları 
ile Hıristiyanlık ve Museviliğe 
hizmet hareketidir.” 

 
 İşte bu güçlere sırtını dayayan Fetullah Gülen ve cemaati; hiçbir yetkisi ve 
sıfatı olmadığı halde, devlet içinde devlet haline gelmiştir. Yargıya, seçimlere, 
kimlerin bakan olacağına, general tayin ve terfilerinin engellenmesine, İmralı 
görüşmelerine ve yeni anayasa yapımına kadar her şeye karışmaya ve her 
taşın altından çıkmaya başlamıştır. Türk Ordusuna karşı yapılan 
itibarsızlaştırma operasyonlarının başını, Fetullah Gülen medyası çekmekte 
olup yazılanlar ve söylenenler arşivlerde durmaktadır. Türkiye, bir cemaatin 
vesayeti ve sultası altına girmiş olup Cumhuriyetin bütün temel değerlerine 
meydan okumaktadır. Örneğin: 
 
Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine 
İsrail komandoları tarafından baskın düzenlenip 9 Müslüman mı öldürüldü? 
 
Fethullah Gülen hemen devreye girerek; Amerika’nın önde gelen 
gazetelerinden Wall Street Journal’a bir demeç verip: 
 

  
 “Organizatörler, Gazze’ye yardım 
götürmeden önce İsrail’le 
uzlaşma yolunu seçmeliydi. Bu 
faydalı sonuçlar doğurmayacak 
şekilde otoriteye baş 
kaldırmaktır… Ben Gülen 
hareketiyle ilişkili bir dernek 
Gazze'ye yardım götürmek 
istediği zaman onlara İsrail'den 
izin almaları gerektiğini söyledim” 
diyerek organizatörlere ve Türk 
Hükümetine destur çekiyor. 
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Anayasa konusunda referandum mu yapılacak? 
 
Fethullah Gülen hemen devreye girip; “Değil 
sadece kadını erkeğiyle, çoluğu çocuğuyla ve 
dünyanın dört bir yanına dağılmışıyla hayatta 
olan insanları, imkân olsa mezardakileri bile 
kaldırarak o referandumda ‘Evet’ oyu 
kullandırmak lazım. Mezardakiler bile kalksın” 
diyerek müritlerine adeta hile yapın diye 
talimat veriyor.  
 

Ergenekon ve Balyoz gibi düzmece davalardan yargılanan terörle mücadele 
etmiş madalyalı kahramanlardan ağır hastalananlar tedavi için Gata 
Hastanesine mi sevk edildi? 

 
Fethullah Gülen, hemen ortaya çıkıp; 
 
 “Bu işte bir GATAKULLİ var” diyerek, adeta 
rahmetli Kuddisi Okkır gibi can çekişerek 
zindanda ölmelerini istiyor.  
 

 
Ak Parti ikinci defa seçimleri kazanıp hükümeti kurma aşamasına mı geldi? 

 

Hemen Fethullah Gülen Cemaatinin sözcüsü 

olarak bilinen Hüseyin Gülerce ortaya çıkıp:  

 

“2 Haziran seçimlerinin sonucu, tek başına AK Parti'nin siyasi bir başarısı 

olarak algılanmamalıdır. Sayın Erdoğan’ın ustalık döneminin ilk iki sınavı yeni 

kabinenin teşkili ve yaklaşan Yüksek Askerî Şûra çalışmalarıdır. Ustalık 

döneminin başlangıcını test etme fırsatını böylece bulmuş olacağız...” diyerek, 

Gülen Cemaatinin adamlarını Bakan koltuğuna oturt ve Yüksek Askeri Şura 

çalışmalarında bizim istemediğimiz subay ve generallerin tayin ve terfilerini 

engelle talimatını veriyor. Ayrıca Başbakan’a “Bak ha, ustalık dönemim 

diyorsun, senin ustalığını test ediyoruz” diyerek adeta aba altından sopa 

gösteriyor. 

 
 

MEZARDAKİLER BİLE KALKIP 
EVET OYU VERSİN 

BU İŞTE BİR GATAKULLİ VAR 
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Hükümet, İmralı’daki terörist başı Abdullah Öcalan’la pazarlığa mı oturacak? 
 
Fethullah Gülen, hemen ortaya çıkıp; 

 
“Barış için el de öpülür etek de…” 
diyerek terörist başı bebek katilinin el ve 
eteğinin öpülmesi fetvasını veriyor. 
 

 
Yeni anayasa mı yapılacak? 

Fetullah Gülen Cemaati, hemen 28nci 
Abant Platformu toplantısını 
düzenleyip yeni anayasanın çerçevesini 
çiziyor ve sonuç bildirgesi yayımlıyor. 
Bu bildirgede yeni anayasa yapılırken: 
 

a. “Hiçbir resmi belgede, Türk vatandaşlığının sosyolojik bir tanımı 
olmamalıdır” deniyor. 

 
b. Üst kimlik olarak tanımladıkları Türk vatandaşlığı kastedilerek;  

“Devletin, herhangi bir üst kimlik tasarlama girişiminde bulunmaması” 
isteniyor. 

 
c. Kürt kimliğinin tanınması kastedilerek; “Türkiye'nin; farklı mezhep, din 

ve etnisiteleri içeren fakat bunlarla sınırlı olmayan çok kültürlü yapısı, 
devlet ve toplum tarafından tanınmalıdır” deniyor. 

 
d. “Yerel nüfusun talebi halinde, yer isimlerinin orijinal haline iade 

edilmesi ve olumsuz tarihi çağrışımları olan birtakım yer isimlerinin 
değiştirilmesi” istenerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki yer 
isimlerinin Kürtçeye dönüştürülmesi talep ediliyor.  

 
e. “Eğitim müfredatı, yukarıda sözü edilen hususları yansıtmalıdır” 

diyerek, Kürtçe eğitime başlanması isteniyor. 
 

f. “Yeni anayasa… Merkeziyetçiliği azaltılması gibi konularda imzaladığı 
uluslararası anlaşmaların gereklerini de yansıtmalıdır… Mevcut siyasi 
partiler ve seçim yasaları, yerel siyaseti güçlendirme istikametinde 
demokratikleştirilmelidir…” denerek; yerel yönetimlere, Abdullah  
Öcalan’ın istediği yetkilerin devredilmesi isteniyor. 
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Görüldüğü gibi Fethullah Gülen, hiçbir resmi sıfatı ve yetkisi olmamasına 
rağmen her taşın altından çıkıyor ve her konuda fetvalar veriyor. 

 
Halk tarafından seçilmiş siyasal iktidarın 
yöneticileri de, Fethullah Gülene yaranmak 
için, adeta hazır ola geçip selama duruyor 
ve el etek öpüyor. Örneğin: 

 
 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan; 
“Bitsin artık bu hasret” diyerek, 
Fethullah Gülen’e Türkiye’ye dön çağrısı 
yapıyor. 
 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç; "O 
muhteşem insana, hüzünlü gurbetten, 
şimdi Bursa'yı seyreden bu güzel insana, 
muhterem Fetullah Gülen Hoca 
Efendi'ye şükranlarımı sunuyorum. 
Rabbim hayırlı ve uzun ömürler versin" 
diyor. 
 
Başbakan Erdoğan'ın siyasi 
başdanışmanı ve AK Parti milletvekili 
Yalçın Akdoğan; “Özgül ağırlığı, 
bölgedeki etkisi göz önüne alındığında 
toplumsal desteğin çok önemli bar 
ayağı olarak görüyorum. Doğrusu 
kendisinden Allah razı olsun diyorum. 
Bu sürece böyle açıktan bir destek 
verdiği için” diyor. 

 
Başbakan Yardımcısı Hüseyin Çelik; 
“Hoca efendi ile Türkiye’de 
kucaklaşmayı özlüyoruz… Büyükelçiyi 
zorla cemaat okullarına götürdüm… 
Devletimiz onları gammazlıyordu” 
diyerek, Devleti aşağılıyor Fethullah 
Gülen’i yüceltiyor. 
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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ; 
“Arzumuz bu hasretin bitmesi.” diyerek, 
Fethullah Gülen’e selam çakıyor. 
 

 
Şimdi soruyorum; Fethullah Gülen Türkiye’nin Ayetullah’ı mı? 
 
Lütfen, aşağıdaki şemaya dikkatle bakın. 

 
Bu şema, İran’daki molla rejiminin devlet yapısını göstermektedir. 
 
Şemanın sağındaki açı yeşil bölüm; halkın seçtiği devlet görevlilerini, sol 
taraftaki mavi renkli bölüm ise, seçilmeden devlet yönetimine ortak olan 
mollaları belirtiyor. 
 
İran halkı; parlamentoya girecek milletvekillerini, uzmanlar kurulu denen 
İslam âlimlerini yani mollaları ve cumhurbaşkanını seçebiliyor.  
 
Cumhurbaşkanı; parlamentoya girmiş milletvekilleri içinden seçtiği 
milletvekilleriyle, kabinesini yani bakanlar kurulunu oluşturuyor. 
 
Mollalardan oluşan uzmanlar kurulu; sol tarafta en yüksek dini ve siyasi 
makam olan “Büyük Ayetullah’ı” belirliyor.  
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Büyük Ayetullah; Koruyucular divanı denilen yüce mahkemeye 6 molla atıyor. 
Parlamento da 6 yargıç seçiyor.  
 
Koruyucular divanı denilen yüce mahkeme; Parlamentonun çıkardığı 
kanunların, milletvekili adaylarının, uzmanlar kurulu adaylarının ve 
cumhurbaşkanı adayının İslami kurallarına uygun olup olmadığını denetliyor. 
Yüce Mahkemenin uygun gördüğü adaylar arasından, halk tarafından seçilen 
cumhurbaşkanının mazbatasını onaylıyor. 
 
Uzlaşma Kurulu ise; Parlamento ile Yüce Mahkeme arasında aracılık yapıyor. 
 
Eğer şemaya dikkat ettiyseniz; Devrim muhafızları ve ordu, camiler ve tüm 
dini kuruluşlar, adalet sistemi ve medya kuruluşları, doğrudan doğruya 
“Büyük Ayetullah’ın” kontrol ve denetimi altında bulunuyor. 
 
Bu nedenle; Halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı, bakanlar ve 
milletvekilleri, seçimsiz yönetime ortak olan “Büyük Ayetullah’ın” önünde, iki 
büklüm olup saygıyla diz çöküyor. 
 

Şimdi düşünün;  
 
Sırtını Amerika’ya ve istihbarat 
örgütlerine dayamış, 
 
Ilımlı İslam’ın mucidi Hıristiyan ve 
Musevi dünyasından destek alan, 
 
 
Milyar dolarlarla oynayan, 
 
 
Adalet ve emniyet sistemine sızmış, 
 
 
Hiçbir sıfatı ve yetkisi olmadığı halde, 
Türkiye’nin her meselesine karışan, 
fetvalar veren, siyasal iktidarın 
önünde saygıyla eğilip, el etek öptüğü 
Fethullah Gülen’in, İran’daki Büyük 
Ayetullah’tan ne farkı var? 
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İran’daki molla vesayeti ile 
Türkiye’deki Fethullah Gülen 
vesayeti arasında ne fark var? 
 
İran’daki Büyük Ayetullah da 
siyasal iktidarı kontrol ediyor, 
Fethullah Gülen de siyasal iktidarı 
kontrol ediyor “Başbakana bile, 
ustalık dönemini test ediyoruz, ona 
göre ayağını dek at” diyorlar. Arada 
ne fark var? 

 
Arada hiç fark yok mu derseniz, evet fark var. Örneğin: 
 

a. İran’daki mollalar; ülkesi ve milletiyle bölünmez tam bağımsız İran’ı 
savunuyorlar. Fethullah Gülen Cemaati ise; Türklüğü, anayasa dâhil her 
yerden çıkarın, Abdullah Öcalan’ın istediği şekilde merkezi hükümetin 
yetkilerini yerel yönetimlere devredip özerkliğe, federasyona ve 
bölünmeye yol açın diyor.  
 

b.  İran’daki mollalar; Amerika, Rusya ve Çin gibi süper güçlerin politika ve 
stratejilerinin aleti olmuyorlar. Sadece kendi ülkelerinin ve halkının 
çıkarları için çalışıyorlar. 
 

c. İran’daki mollalar; Hıristiyanlık ve Musevilikle uyumlu “Ilımlı İslam” 
yaratmaya çalışmıyorlar. İşte aradaki farklar bunlardır. 
 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün danışmanlığını yapan Yusuf Müftüoğlu’nun 
Eskişehir’de yaşayan babası Atasoy Müftüoğlu, Fethullah Gülen Cemaati 
hakkında: 
 

 “Fethullah Gülen ihanet halinde… Bu 
mübarek zat’ın dokunulmazlığı var. ABD ve 
İsrail ile işbirliği yapan zat, hoca efendi… 
Moda cemaat… Big brotherler… Bu milletin 
milyarlarca dolarını ABD’ye akıttılar. Tek 
amaçları paraları çoğaltmak… Hepsi yalan, 
hepsi kurgu… Emperyal iradenin çıkarlarına 

boyun eğen… Okullarda İslami bilgi yerine seküler bilgi okutuluyor… Yurt 
dışında açılan okullar ‘ihale ofis’leri haline geldi… Bir kişinin imajını parlatmak 
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için milyarlarca para harcanıyor… Anadolu insanından toplanan fitre ve 
zekâtlar ABD’li politikacılara rüşvet olarak veriliyor. Açtığın okullarda 
‘ontolojik emperyalizmle mücadele ediyor musun? Putlarla mücadele etmek 
için İslami temsil ettiğini söyleyenler yeni putlar yaratıyorlar” diyor. 

Dikkat ettiyseniz Sayın Müftüoğlu; “Yurt 
dışında açılan okulların ‘ihale ofis’leri 
haline geldiğini” vurguluyor.  

Doğrudur, nitekim Fethullah Gülen 
cemaatinin yayım organı Zaman 
Gazetesinin köşe yazarı Şahin Alpay da; 
“Para kazanın, Gülen’in çok önemli 
telkinidir” diyerek paraya dikkat çekiyor.  

 

Netice olarak; Din, iman, vatan, millet 
hikâye. Gözlerini para ve iktidar hırsı 
bürümüş. Okullar, ihale ofisi haline gelmiş. 
İş adamlarının cemaat içinde 
yoğunlaşmasının ası sebebi budur. Onları 
bir arada tutan çimento, ekonomik 
menfaat ve iktidar hırsıdır. 

Bütün bunlar bana Sayın Yılmaz Özdil’in; 
“Karayılan PKK kampları için ihale açsın, işi 
Türkiye kapmazsa yüzüme tükürün” 
sözlerini hatırlattı. “Paranın dini, imanı, 
vatanı ve milliyeti yoktur” diyorlar ya, 
demek ki doğruymuş. 

Sonuç olarak, ey millet: 

a. Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarının, 
kan dökerek ve can vererek kurmuş oldukları “Ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bütünlük ve tam bağımsızlık 
temelleri üzerine oturtulmuş, demokratik, laik, 
sosyal hukuk devleti” Fethullah Gülen Cemaatinin 
vesayeti altına girmiştir. 
 

b. Fethullah Gülen; Türkiye’nin gizli “Ayetullah’ı” 
haline gelmiş olup, siyasal iktidarı kontrol etmektedir. 
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c. Hıristiyanlık ve Musevilikle uyumlu 

Muhammedsiz “Ilımlı İslam” Amerika 
Birleşik Devletleri’nin strateji ve 
politikalarına hizmet eden bir araçtır ve 
şirktir. 
 

d. Fethullah Gülen Cemaati, 
zannedildiği gibi dini bir cemaat olmayıp, 
holdingleşmiş bir parasal menfaat 
şebekesi ve siyasal iktidarın gücünü kendi 
çıkarları için kullanmayı bilen bir örgüttür. 
 

e. Fethullah Gülen örgütünün; 
Ergenekon, Balyoz, 28 Şubat ve Casusluk 
gibi düzmece davaları gündeme 
getirerek; “Askeri vesayete son veriliyor. 
Aman ha gevşemeyin. Bu işin daha 
medya, sendika, üniversite ayakları var” 
diyerek, özel yetkili savcı ve yargıçlara 
ara gazı vermeleri bir aldatmacadır. 
Bütün amaçları, Türk Silahlı Kuvvetlerini 
ve vatanseverleri yok edinceye kadar 
yıpratıp, tamamen “İmamın Ordusu” 
haline dönüştürmek ve “Cemaatin 
vesayetini” gizlemektir. 

 
f. İşkence altında verdiği ifadeler ve attığı iftiralarla “Ergenekon Davasını” 

başlatan ve Amerika’ya kaçan Tuncay Güney isimli haham bakın neler 
söylüyor;  

 
 
 
 
 
 

“Ergenekon bir oyundur ve herkes üzerine düşeni yapar. Ergenekon bir 
projeydi bitti. Türkiye’de adalet aramak, genelevde bakire aramaktan 
farksızdır” diyor. Pekiyi bu hahamın, en sağdaki resimde görüldüğü gibi, 
Fethullah Gülen’in yanında ne işi var? 
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g. Siyasal iktidar mensuplarının, 
Fethullah Gülen karşısında eğilip 
bükülerek methiyeler düzmeleri, mevki ve 
makam için ondan medet ummaları “Milli 
iradeye aykırı olup” kendi cehennemlerine 
odun taşımaktan farksızdır. 
 

h. Nitekim siyasilerin bu yalakalığı, 
Fethullah Gülen Cemaatinde özgüven 
patlaması yaratmış olup, cemaatin köşe 
yazarları bile “Kasımpaşalı Erdoğan’dan 
mı korkacağım” diyerek Başbakana posta 
atacak hale gelmişlerdir. 
 

i.   Unutmayalım, mürit şeyhin 
kölesidir.  Bugünün köleleri ve tetikçileri, 
yarının kullanıldıktan sonra gözden 
çıkarılmış mağdurları olabilirler. 
 

j. Türkiye, er veya geç Fethullah Gülen 
cemaatiyle yüzleşmek zorundadır. 
Cemaatin yapısı, üye profili, gelir ve 
giderleri, finansal hareketleri, iç ve dış 
bağlantıları, istihbarat örgütleriyle 
irtibatları, adalet, emniyet, mülki 
makamlar ve ordu içindeki elemanları, 
şirketleri ve yürüttüğü iç ve dış 
operasyonlar tek tek araştırılıp ortaya 
çıkarılmalıdır. Böylece cemaat üzerindeki 
gizlilik ve şaibe de kaldırılmalıdır. 

 
k. Fethullah Gülen cemaatinin; yargıya 

ve emniyete sızıp ele geçirdiklerine ilişkin 
iddialar ve şaibeler ayyuka çıkmıştır. Adaleti 
ve emniyeti; gizli bir cemaat, tarikat veya 
örgüt tarafından ele geçirilmiş bir ülkenin 
vatandaşları can ve mal güvenliğinden emin 
olamazlar. Haksızlık karşısında sığınacakları 
en son sığınak olan adalet sistemine 
inancını ve güvenini yitirirler.  
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Özellikle; Ergenekon, Balyoz, 28 Şubat, 
Fuhuş ve Casusluk gibi Türk Ordusu 
mensuplarına, vatansever gazeteci, 
bilimadamı ve aydınlara karşı 
sürdürülen davaları Fethullah Gülen 
cemaatine mensup savcı, yargıç ve 
polislerin yürüttüğüne ilişkin şaibe ve 
iddialar ayyuka çıkmıştır.  
 
Bu davaların savcı ve yargıçları; hukuk 
fakültesinden yeni mezun olmuş acemi 
stajyerler değildir. Yıllarca bu mesleği 
yapmış, en yüksek derecelere 
yükselmiş tecrübeli kişilerdir. Ama bu 
davalarda yaptıkları usül ve esasa 
yönelik hatalar, kamu vicdanını 
sızlatan ve hukuk fakültesi 1nci sınıf 
talebesinin bile yapmayacağı hatalar 
olarak algılanmaktadır.  
 
Verdiği ifadeler ve attığı iftiralarla, 
Ergenekon iddianamesine temel 
oluşturduktan sonra Amerika ve 
Kanada’ya kaçan Tunca Güney isimli 
hahamın; “Ergenekon bir oyundur ve 
herkes üzerine düşeni yapar. 
Ergenekon bir projeydi bitti. 
Türkiye’de adalet aramak, genelevde 
bakire aramaktan farksızdır” sözleri, 
Türk hukukçularının vicdanını 
sızlatmalıdır. 
  
Danıştay Başkanı Hüseyin 
Karakullukçu’nun; “Polis ve emniyet 
teşkilatımız savcı olmuş, bilirkişi de 
hâkim olmuş, mübaşir de yazı işleri 
müdürü olmuş. Ondan sonra, adalet 
diye bağırıyoruz. Böyle adalet olmaz” 
sözleri de yenilir yutulur sözler 
değildir.  
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Söz konusu nedenlerden dolayı; er veya geç 
bu ülkenin ahlak sahibi namuslu 
hukukçuları, anılan davaları sonuna kadar 
incelemeli, bilerek ve isteyerek yapılan 
hukuk ihlallerinin faillerini ortaya çıkarmalı 
ve bu davalarda herhangi bir cemaat, 
tarikat veya örgütün etkisinin olup 
olmadığını belirlemeli ve adaleti 
katledenlerin yakasına yapışmalıdır. 
 
Bu, kendisini ve vicdanını satmamış tüm 
hukukçuların boyun borcudur. 
 

l. Diğer taraftan, Ortalıkta; ahlaksız, 
namussuz, şerefsiz, hak, hukuk ve adalet 
tanımayan, Allahtan korkmayan, kuldan 
utanmayan ve vicdanı olmayan bir suç 
şebekesi var. Bu şebeke: 
 

1) Evlere veya bürolara gizlice 
giriyor. 
 

2) Girilen yerlere gizli kamera ve 
ses alma cihazı yerleştiriyor. 
 

3) İnsanların yatak ilişkilerini ve 
konuşmalarını kaydediyor. 
 

4) Siyasi ve maddi menfaat 
sağlamak amacıyla; söz konusu kayıtları 
kesip biçip yeniden montajlayarak sahte suç 
delilleri üretiyor. Bu görüntü ve ses 
kayıtlarını, kişi ve kurumları yıpratmak için 
internette yayınlıyor. 

Ahlaktan, erdemden, edepten, terbiyeden, 
doğru ve iyi insan olmaktan zerre kadar 
nasibini almamış, Allah’tan korkmaz, kuldan 
utanmaz, anayasaya ve yasalara meydan 
okuyan bu suç şebekesinin: Fethullah Gülen 
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cemaatiyle ilişkili olduğu iddialar ayyuka 
çıkmış sağır sultan bile duymuştur. Artık 
en sıradan vatandaşlar bile dinlendikleri, 
gözetlendikleri ve mahremiyetlerinin 
kalmadığı endişesini taşımaktadır. 

Bu ülkenin ahlaklı ve namuslu 
hukukçuları, emniyetçileri ve 
istihbaratçıları; er veya geç söz konusu 
şer odağını ortaya çıkarmak ve 
yakalarına yapışmak zorundadır. Bu 
onların boyun borcudur.  

Fethullah Gülen cemaati de; bu 
konuların üzerine giderek 
aydınlanmasına yardımcı olmak ve 
üzerlerine düşen şaibeyi kaldırmak 
mecburiyetindedir. Bu onların da boyun 
borcudur.  

Sonuç olarak;  

a. Bu ülke ve bu millet, böyle bir yükü taşıyamaz. 
 

b. Eğer gerçekten ileri demokrasiye geçmeyi, hak, hukuk ve adaletin 
hâkim olduğu bir ülkede yaşamayı istiyorsak; Bu ülke ve bu millet, 
tarikat ve cemaatlerin vesayeti altına giremez. 
 

c. Bu ülkenin ahlak, namus ve vicdan sahibi hukukçuları, emniyetçileri, 
istihbaratçıları ve gelecek iktidarları; bu yazıda sözü edilen tüm 
olumsuzlukların faillerini ve beyin takımını ortaya çıkarıp yakalarına 
yapışmak ve bu milleti huzura kavuşturmak zorundadır. 
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