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Yaklaşık kırk senelik hazırlığın ardından FETÖ, si-
vil iktidarı 15 Temmuz, 17-25 Aralık ve 7 Şubat 
gibi dolaylı ve doğrudan darbe girişimleriyle ala-
şağı edebilecek güce eriştiği kanaatindeydi. Ancak 

operasyonlarının başarısızlığa uğraması, terör örgütü olarak 
ilan edilmesi ve kamudan tasfiyelerle Gülen hareketi meşrui-
yetinden sonra legalitesini de kaybeden bir yapı durumunda. 
170 ülkede örgütlendiği söylenen bu yapı Türkiye’den büyük 
ölçüde çekilmeye mecbur kaldı.

Gülen hareketinin son durağı kuvvetle muhtemel Türkiye 
karşıtı bir diaspora ve istihbarat kurumlarının taşeronluğu 
olacak. Güçlü bir dayanışma, derin mağduriyet hissi, inti-
kam/zafer gününün geleceğine dair mesiyanik teolojisi ile 
Gülen hareketinin geleceği heretik bir grubun lanetli doğu-
muna işaret ediyor.

Bu çalışmada farklı alanlardan uzmanlar FETÖ’nün çeşitli 
alanlara yayılan faaliyetlerini, tarihini, örgütsel yapısını, eko-
nomik kaynaklarını, devlet kurumlarının içerisine sızarak 
kadrolaşmasını ve dini görünümlü bir hareketten silahlı terör 
örgütüne dönüşümünü analiz ediyor. FETÖ’nün Anatomisi 
Türkiye’nin son yıllarına damga vuran FETÖ’nün daha iyi 
anlaşılması noktasında önemli bir boşluğu dolduracak.
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GİRİŞ
UFUK ULUTAŞ*

Uzun bir süredir Türkiye’nin gündeminde olan Fetullahçı Te-
rör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte dünya 
gündemine de hızlı bir giriş yapmıştır. On yıllardır farklı isim, me-
tot ve simalarla1 faaliyetlerini sürdüren ve nihai oyuna hazırlanan 
FETÖ, 1990’lardan beri yurt dışında da yoğun faaliyet gösteren 
bir örgüttür. Bu sebepten FETÖ’nün iyi anlaşılması ve anlatılması 
sadece Türkiye sınırları içerisinde örgütün hedefi haline gelen mil-
yonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için değil örgütün faaliyet 
gösterdiği tüm ülkeler için de hayati önem arz etmektedir. Bu ça-
bada araştırmacıların önündeki en büyük zorluk örgütün ontoloji-
sinin gizlilik ve takiye üzerine kurulmasıdır. Zira bir istihbarat ör-
gütünü aratmayacak derecede gizliliğe dikkat eden ve takiyeyi 
Sünni dünyanın aksine bir sızma ve ele geçirme stratejisi olarak 
kullanan FETÖ, gizledikleri ve açığa vurduklarıyla neşvünema 
bulduğu tüm coğrafya ve devletler için tehlike arz etmektedir.

Türkiye’de Risale-i Nur2 temelli bir “İslami” cemaat kisvesiyle 
Fetullah Gülen kültü etrafında ortaya çıkan FETÖ, birçok dönü-
şüme uğramış ve önüne çıkan fırsatları değerlendirmedeki perfor-

1 FETÖ elemanları, örgütü tanımlarken her fırsatta ve ısrarla “Camia”, “Hizmet 
Hareketi” ve “Gönüllüler Hareketi” gibi ifadeler kullanmayı tercih etmişler ve içinde 
“örgüt” ya da “yapılanma” gibi kelimelerin yer aldığı ifadelerden kaçınmışlardır.

2 Said Nursi tarafından 1925 yılında yazılmaya başlanan ve 24 yılda tamamlanan 
yaklaşık 6 bin sayfalık bir külliyattır. Ana gayesi İslam’a karşı yöneltilen eleştirilere bir 
cevap verme olan külliyat, FETÖ tarafından istismar edilerek örgütün amaçları doğrul-
tusunda kullanılmıştır.

* SETA, Dış Politika Araştırmaları, Direktör
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mansıyla uluslararası bir network ve suç örgütüne dönüşmüştür. 
Çelişkilerle dolu tarihinde Türkiye’nin hemen hemen tüm kırılma 
noktalarından güçlenerek çıkan FETÖ, kompleks yapısı, adam 
kazanma stratejileri, uluslararası bağlantıları, militanlarının adan-
mışlıkları ve konjonktürün de yardımıyla Türkiye’de birçok sektö-
rü domine eden bir örgüte dönüşmüştür.

FETÖ’nün lideri Fetullah Gülen kendisiyle ruhsal mücadele 

halinde psikolojik çalkantılar yaşayan; bununla birlikte kurduğu 

örgütü mitler, batıni hikayeler ve psikolojik yönlendirmelerle idare 

eden bir kişiliktir. Örgüt, Fetullah Gülen figürünün ululanmasını 

temel amaç edinmiş ve aksi yöndeki ifadelerine rağmen Gülen’i, 

patolojik derecedeki ben merkeziyetçiliğiyle ön plana çıkarmıştır. 

Birçok mesiyanik harekette olduğu gibi Gülen de herkesi şaşırtacak 

ve hatta gerektiğinde kurulu dini tahrif edecek hareket, fetva ve 

yönlendirmelerden kaçınmamış ve bu “sapkınlığı”yla ana akım İs-

lami hareketlerden net bir şekilde ayrılmıştır. 

Fetullah Gülen’i salt dini bir lider, FETÖ’yü de yalnızca dini 

bir hareket olarak değerlendirmek oldukça yanlıştır. Örgütün 

gizlilik ve takiye üzerine kurulu yapısı bu tür değerlendirmeleri 

yaygın kılmıştır. 17-25 Aralık 2013 sonrasındaki dönemde ve 

özellikle 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ör-

gütün siyasi emelleri olan, istihbarat teşkilatlarıyla bağlantılı, 

uluslararası suç şebekesine sahip ve adanmışlıklarıyla DEAŞ mi-

litanlarına taş çıkaracak bir yapı olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer 

bir ifadeyle FETÖ’yü sosyal veya dini bir hareket olarak değer-

lendirmek en azından yapının böbürlendiği kompleks ağın göz 

ardı edilmesi anlamına gelmektedir. Türkiye’de artık bu değer-

lendirmelerin rafa kaldırılması bir 15 Temmuz gerçekliğidir. Fa-

kat yurt dışında örgütü tanımayan veya hala bu yapıdan siyasi 

fayda umanların, FETÖ’nün yapısına dair kanıtlanan gerçekleri 

göz ardı edebildiği görülmektedir.

GİRİŞ



FETÖ'NÜN ANATOMİSİ      /     9

Tam da bu sebeple FETÖ’ye dair bir fikir ve çerçeve vermesi 

açısından elinizdeki bu çalışma hazırlanmıştır. Gizlilik üzerine 

kurulu her harekette olduğu gibi FETÖ’nün incelenmesinde de 

birçok zorluk vardır. Yine de 7 Şubat 2012’deki MİT krizi, 17-

25 Aralık ve nihayetinde 15 Temmuz darbe girişimleriyle birlik-

te örgüt kendisini, işleyişini, siyasi emel ve bağlantılarını kısacası 

senelerce korudukları gizlilik üzerine kurulu yapılarını afişe et-

miştir. Bu çalışmada FETÖ’cülerin itirafları, tutanaklar ve ka-

muoyuna mal olan bilgilere dayanarak örgütün anlaşılması he-

deflenmektedir. Bu doğrultuda ilk kısımda FETÖ’nün daha iyi 

anlaşılmasını sağlayacak şekilde örgütsel kronoloji ortaya koyu-

lacak ve örgütün hiyerarşik yapısı ele alınacaktır. Örgütün küçük 

ve yerel bir yapılanmadan uluslararası bir suç şebekesine dönü-

şümünde finansal genişleme ve stratejilerin önemine vurgu yapı-

lacak, aynı şekilde bu genişlemede kritik rol oynayan başarılı 

adam kazanma metotlarına da değinilecektir. FETÖ dediğimiz 

zaman birçok ülkede binlerce militanıyla operasyon yürüten bir 

yapıdan bahsetmekteyiz. Bu sebeple örgütün uluslararası boyut-

ları da bu çalışmada ele alınacak ve medya üzerinden yürüttük-

leri propaganda faaliyetleri incelenecektir. 

İkinci kısımda FETÖ’nün yerel bir grup olmaktan çıkıp 

NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip ve büyüme rakamla-

rıyla zirvede yer alan Türkiye gibi bir ülkede darbe girişiminde bu-

lunacak bir örgüt seviyesine nasıl ulaştığı sorusu irdelenecektir. 

Bunun için örgütün üç kritik kurum olan emniyet, ordu ve yargı-

daki yapılanmalarının birbirini tamamlayan sızma, yayılma ve ele 

geçirme stratejileri için nasıl kullanıldığı sorusuna cevap aranacak-

tır. FETÖ’nün tehdit, şantaj, iddianameler, soru hırsızlığı ve perso-

nel dairelerini zapt etme metotlarıyla kritik devlet kurumlarını ele 

geçirmesinin örgütü devlet içerisinde bir paralel yapılanmaya çe-

virmesi daha da iyi anlaşılacaktır. 
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Son kısımda ise FETÖ’nün zihinsel kodlarına inilecek ve “ce-

maat”ten bir terör şebekesine dönüşmesinde örgütün zihinsel 

dünyasının izleri aranacaktır. Bu noktada Fetullahçı Makyavelizm 

ve Fetullah Gülen kültü etrafında toplanan ve kendilerine kozmik 

bir değer atfeden FETÖ’nün mesiyanik düşünceleri ön plana çı-

kacaktır. FETÖ birçok özelliğiyle nevi şahsına münhasır bir hare-

ket olsa da nihayetinde beslendiği ortak mesiyanizm havuzu sebe-

biyle başka örgütlere de benzemektedir. Elinizdeki kitapta 

FETÖ’nün Haşhaşilik, New Age ve Opus Dei gibi yapılarla ben-

zerliklerine değinilecek ve bu sayede örgütün özellikle Türkiye dı-

şında daha iyi anlaşılması çabalarına katkıda bulunulacaktır. 

GİRİŞ



BİR FETÖ’YÜ ANLAMA 
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FETÖ’NÜN ÖRGÜTSEL KRONOLOJİSİ
ENES BAYRAKLI*

1970-1990 “KULUÇKA” DÖNEMİ

27 Nisan 1941 yılında Erzurum’da doğan3 FETÖ lideri Fe-

tullah Gülen dini eğitimine küçük yaşlarda başlamıştır. Eğitimi-

nin sonunda Diyanet İşleri Başkanlığında imam ve vaiz olarak 

görev yapmıştır. “Nur Risaleleri”nin müellifi Said Nursi’nin teo-

lojik ve düşünsel argümanlarını ilerleyen yıllarda kendi planları 

için bir araç olarak kullanan Gülen,4 1960’ların sonu itibarıyla 

Türkiye’nin farklı yerlerinde verdiği vaazlar sayesinde toplumsal 

bir figür olarak belirmeye başlamıştır. 12 Mart Muhtırası’ndan 

sonra Yeni Asya Grubu içerisindeki etkinliği sebebiyle 5 Mayıs 

1971’de tutuklanan ve yedi ay cezaevinde kalan Gülen, tutuklu-

luk süresinin sona ermesiyle bir süre topluluk içerisine çıkma-

mıştır. Kendi içine çekildiği dönemde Yeni Asya Grubu ile arası-

na mesafe koyan Gülen, ilerleyen zamanlarda çevresinin 

genişlemesi ve bazı iş adamlarının da kendisine geniş destek ver-

mesiyle 1970’li yılların ortasında bu gruptan tamamen ayrılıp 

kendi grubunun temellerini atmıştır.5

1978 yılında Türkiye Öğretmenler Vakfı tarafından çıkarılma-

ya başlanan Sızıntı dergisinde Abdülfettah Şahin müstearıyla ya-

yınladığı makalelerle tekrar görünür olmaya başlayan Gülen, der-

3 Gülen’in doğum yılı 1942 iken nüfus kayıtlarında 1941 olarak düzeltilmiştir. Vaiz 
sıfatıyla memur olmaya yaşı yetmediği için doğum tarihini 1 yıl geriye çektirerek yaşını 
büyütmüştür. Örgüt içerisindeki yaygın kabule göre ise Gülen’in doğum tarihi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün vefat tarihi olan 10 Kasım 1938 tarihidir ve bu durum FETÖ 
elemanları tarafından karanlık bir devrin kapanıp yeni ve aydınlık bir devrin başlaması 
şeklinde yorumlanmaktadır.

4 Jeff Jager, “Understanding the Gülen Movement”, Small War Journal, (Ağustos 2016), s. 6.
5 Ruşen Çakır, Ayet ve Slogan: Türkiye’de İslami Oluşumlar, (Metis Yayınları, İs-

tanbul: 2014), s. 110.

* SETA İstanbul, Avrupa Araştırmaları, Koordinatör
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Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesidir. Çalışma alanları arasında 
Türk dış politikasının dönüşümü, İslamofobi, kültürel diplomasi, Alman siyaseti ve dış 
politikası bulunmaktadır.



Hacı Mehmet Boyraz 2016 Haziran ayında Katip Çelebi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (ana 
dal), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (çift ana dal) bölümlerinden birincilikle ve en üstün başarı 
(summa cum laude) ile mezun olan Hacı Mehmet Boyraz, şu anda Türk-Alman Üniversitesi 
“Avrupa ve Uluslararası İlişkiler” programında yüksek lisans öğrencisidir. Temmuz 2016’da 
SETA İstanbul Avrupa Araştırmaları Direktörlüğü’nde Araştırma Asistanı olarak göreve 
başlayan Boyraz’ın akademik ilgi alanları arasında Avrupa siyaseti, dış politikada yumuşak 
güç kullanımı ve kamu diplomasisi ile Türk Dış Politikası yer almaktadır.

Halil İbrahim Doğan 2014 yılında Viyana Üniversitesi Medya Bilimleri Bölümü’nden mezun oldu. 
İki sene ulusal gazetelerde muhabir olarak çalıştı. Çeşitli dergilerde medya algısı, propaganda, 
dezenformasyon konularında makaleler yayınladı. Halen Viyana Üniversitesi Medya Bilimleri, 
Felsefe-Bilim Tarihi bölümlerinde yüksek lisans yapmakta ve tez aşamasındadır. Aynı 
zamanda Viyana Yunus Emre Enstitüsü Kültür ve Sanat Koordinatörlüğünü yürütmektedir. 
Yoğunlaştığı konular arasında medya algısı, propaganda, dezenformasyon, Avrupa’daki Türk 
imajı ve Kopernik sonrası Avrupa’da zihni değişim yer almaktadır.

Hasan Basri Yalçın İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü öğretim üyesidir. Uluslararası teorisi, uluslararası güvenlik, strateji, NATO ve sosyal 
bilimler felsefesi konularında çalışmaları bulunmaktadır.

Hüsnü Yavuz Aytekin 2005-2011 yılları arasında Viyana Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde 
lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Şu anda İstanbul Üniversitesi’nde Felsefe 
doktorası yapmaktadır. Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde 
araştırma görevlisi olarak çalışan Aytekin’in araştırma alanları arasında ahlak felsefesi ve 
politik felsefe konuları yer almaktadır.

İbrahim İrdem  2012 yılında Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans ve 
Uluslararası İlişkiler çift ana dal programlarından dereceyle mezun olmuştur. Yüksek 
lisansını 2014 yılında İsveç  Linköping Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde burslu 
olarak tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset ve Sosyal 
Bilimler’de doktorasını tamamlamak üzeredir. 2015 yılında Samsun Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak 
akademik hayata başlamış olup 2016 yılından bu yana Polis Akademisi Başkanlığı 
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde görev yapmaktadır. Yazar terörizm, FETÖ/PDY, güvenlik 
bürokrasisi, göç ve sınır yönetimi konularında çalışmalar yürütmektedir.

Murat Yeşiltaş lisans ve yüksek lisans eğitimini sırasıyla 2003 ve 2009 yıllarında 
Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır. 2012 yılında ise 
“Türkiye’yi Konumlandırmak: Jeopolitik Zihniyet ve Türkiye’de Ordu” adlı doktora teziyle 
Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden doktora 
derecesini almıştır. Murat Yeşiltaş 2008-2009 yılları arasında Lancaster Üniversitesi 
Avrupa Çalışmaları ve Uluslararası Politika bölümlerinde misafir araştırmacı, 2010-2011 
yılları arasında ise Virginia Teknik Eyalet Üniversitesi Hükümet ve Uluslararası İlişkiler 
Enstitüsü’nde misafir öğretim üyesi olarak görev almıştır. Halen Sakarya Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalışmakta olup; Türkiye’nin 
Ortadoğu politikası, eleştirel jeopolitik, siyasi coğrafya ve karşılaştırmalı dış politika 
analizi konularında lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir.



Necdet Özçelik 1993-2014 yılları arası TSK’nın farklı birimlerinde çalıştı. Güneydoğu 
Anadolu bölgesi, Irak, Kırgızistan, ABD ve Afganistan’da görevlerde bulundu. Özel 
Kuvvetler Komutanlığında uzun yıllar görev yapan Özçelik, Ekim 2014’te kendi isteğiyle 
emekli oldu. Halen Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans 
öğrenimini sürdürmekte olan Özçelik, bağımsız olarak güvenlik danışmanlığı yapmakta, 
terörizm ve terörle mücadele, ayaklanma ve ayaklanmaya karşı koyma ve düşük 
yoğunluklu çatışma konularında saha çalışmaları ve akademik çalışmalar yürütmektedir.

Muhammet Tacettin Kutay Viyana Ünivesitesi’nde Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Teoloji eğitimi 
alan M. Taceddin Kutay, Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisidir. Kutay’ın çalışma alanları 
polito-psikoloji, oksidental kültür, kilise-siyaset ilişkisi ve sekülerizasyon teorileridir.

Talha Köse Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 
mezun oldu. Yüksek lisansını Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizleri ve Çözümleri 
programında; George Mason U. Institute for Conflict Analysis and Resolution’daki 
doktorasını “Re-Negotiating Alevi Identity: Conflict and Cooperation Narratives and the 
Constitution of New Alevi Identity” başlıklı tez ile tamamladı. SETA’da araştırmacı, SETA 
DC’de araştırma koordinatörü olarak çalıştı. İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesidir.

Cem Duran Uzun Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans (1999), Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü’nde yüksek lisans 
(2002) ve doktora (2009) eğitimini tamamladı. 2007 yılında University of North Carolina 
at Charlotte’ta (UNCC) bir yıl süreyle misafir araştırmacı olarak çalıştı. 2001 yılında 
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı 
ve halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak Anayasa Hukuku, Siyasi Partiler Hukuku 
ve Anayasa Yargısı derslerini vermektedir.
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FETÖ’NÜN
ANATOMİSİ

Yaklaşık kırk senelik hazırlığın ardından FETÖ, si-
vil iktidarı 15 Temmuz, 17-25 Aralık ve 7 Şubat 
gibi dolaylı ve doğrudan darbe girişimleriyle ala-
şağı edebilecek güce eriştiği kanaatindeydi. Ancak 

operasyonlarının başarısızlığa uğraması, terör örgütü olarak 
ilan edilmesi ve kamudan tasfiyelerle Gülen hareketi meşrui-
yetinden sonra legalitesini de kaybeden bir yapı durumunda. 
170 ülkede örgütlendiği söylenen bu yapı Türkiye’den büyük 
ölçüde çekilmeye mecbur kaldı.

Gülen hareketinin son durağı kuvvetle muhtemel Türkiye 
karşıtı bir diaspora ve istihbarat kurumlarının taşeronluğu 
olacak. Güçlü bir dayanışma, derin mağduriyet hissi, inti-
kam/zafer gününün geleceğine dair mesiyanik teolojisi ile 
Gülen hareketinin geleceği heretik bir grubun lanetli doğu-
muna işaret ediyor.

Bu çalışmada farklı alanlardan uzmanlar FETÖ’nün çeşitli 
alanlara yayılan faaliyetlerini, tarihini, örgütsel yapısını, eko-
nomik kaynaklarını, devlet kurumlarının içerisine sızarak 
kadrolaşmasını ve dini görünümlü bir hareketten silahlı terör 
örgütüne dönüşümünü analiz ediyor. FETÖ’nün Anatomisi 
Türkiye’nin son yıllarına damga vuran FETÖ’nün daha iyi 
anlaşılması noktasında önemli bir boşluğu dolduracak.
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