
Elinizdeki eser Türkiye’nin yakın tarihte yaşadığı birçok 
büyük saldırının arkasında yer alan FETÖ’nün askeri 
kanadını analiz ediyor. Bugün 2014’ten bu yana de-
vam eden ve 15 Temmuz sonrasında ivme kazanan adli 

süreçler sayesinde FETÖ’ye ve darbe teşebbüsüne dair ciddi bir 
veri havuzu oluştu. 

Bu kaynaklardan faydalanarak kaleme alınan kitapta örgütün 
silahlı yapılanması –başta Genelkurmay çatı davası olmak üzere– 
yargılamalar neticesinde ortaya çıkmış olgu ve bilgiler ışığında 
aydınlatılıyor. Böylece bu sıra dışı terör örgütünün ideolojisi, 
kendine özgü yapısı, takip ettiği stratejiler ve eylemleri çok güçlü 
bir zeminde anlatılıyor. Yargılama süreci deliller, savunmalar ve 
tanıklıklar eşliğinde incelenerek Türkiye’nin örgütle haklı müca-
delesi adına tarihe not düşülüyor. 

FETÖ’ye karşı verilen hukuki mücadelenin bir iz düşümü olan 
kitapta terör örgütünün darbeyi nasıl planladığına dair çarpıcı 
detayların yanı sıra bu dava sanık savunmaları ve adil yargılanma 
hakkı bakımından da ele alınıyor. Kitap bu yönüyle, kendisini 
mahkum eden yargılamalar sebebiyle büyük bir meşruiyet kri-
zinde olan FETÖ’nün 15 Temmuz’a ilişkin kara propagandasını 
da çürütüyor.
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Demokrasimizi hedef alan 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 
üç yıldan fazla bir zaman geçti. 15 Temmuz’da darbe girişimi için 
hazırlanan bildiride Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine atıf yapılsa 
da darbenin arkasında Gülen ve onun başını çektiği FETÖ’nün yer 
aldığı bugün artık yargı kararlarıyla sabittir. 15 Temmuz’dan bugüne 
adli mercilerin derinleştirdiği soruşturmalar, hazırlanan iddianameler, 
devam eden veya sonuçlanan davalar FETÖ’nün sivil ve askeri kanat-
lardan müteşekkil silahlı bir terör örgütü oluğunu ortaya koymuştur.

Yargısal süreçlerin ortaya çıkardığı ve bu çalışmada analiz edilen 
bilgi ve belgeler FETÖ’nün son derece sofistike yöntemler kullanan 
ve adeta istihbarat teşkilatını andıran bir örgüt yapılanmasına sahip 
olduğunu göstermiş, karşılaştığımız tehdidin büyüklüğünü gözler 
önüne sermiştir. Özellikle Akıncı ve Genelkurmay çatı davaları ola-
rak bilinen iki yargılama darbenin planlamasını, organizasyonunu ve 
FETÖ’nün örgütsel yapısını aydınlatmıştır. Bu nedenle darbenin ve 
FETÖ’nün üst düzey askeri yöneticilerini konu alan Genelkurmay 
çatı davası bu kitapta ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Darbe girişimi-
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nin nasıl planlandığı, örgütün darbe kararı almasındaki motivasyonu, 
sivil ve askeri mensupların 15 Temmuz’da oynadıkları roller ve sanık 
profilleri, yaklaşık üç yıl devam eden yargı sürecinde ortaya çıkan ger-
çekler çerçevesinde incelenmiştir.

Kovuşturma safhası yakından takip edilmiş ve celselerde gözlem 
yapılmıştır. Adil yargılanma hakkına ne ölçüde riayet edildiği kitap-
ta üzerinde durulan hususlardan biridir. Bu bağlamda mahkeme-
nin sanıkların sahip olduğu haklardan taviz vermeksizin hakikati 
ortaya çıkarma amacıyla büyük bir mücadele verdiği görülmüştür. 
Özellikle savunma hakkının gözetilmesi bağlamında Türk yargısı-
nın geçmiş uygulamalarının çok üzerinde bir titizlik gösterilmiştir. 
Hiç şüphesiz bunun esas sebebi Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hu-
kuk devleti olmasıdır. Ancak bir diğer sebebi de davanın ulusal ve 
uluslararası meşruiyetine gölge düşürmemek ve böylece FETÖ pro-
pagandasına malzeme sunmamaktır. Öte yandan çalışmamızın çok 
çarpıcı bir bulgusu da dava süresince ortaya çıkan binlerce sayfalık 
sanık savunmalarının incelenmesi suretiyle elde edilmiştir. Sanıkla-
rın birçoğunun içinde bulundukları koşullara rağmen örgüte bağlı-
lıklarını sürdürmeleri dikkat çekicidir.

Nihayet çatı davasında 20 Haziran 2019’da hükmün verilmesi 
ile 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki örgütsel yapı, aske-
ri organizasyon ve darbe girişiminin faillerinin adil bir yargılanma 
ışığında açığa çıkarıldığı söylenebilir. Cumhuriyet tarihi boyunca 
karşılaştığımız en şiddetli terör eylemi olan 15 Temmuz’un faillerini 
yargılayan bu davalar şimdiden tarihe geçmiştir. Geride bıraktığı-
mız üç yılın ardından FETÖ’nün askeri kanadı ciddi şekilde darbe 
almıştır fakat hala TSK’ya yönelik operasyonlar devam etmektedir. 
Ayrıca uluslararası yapılanması ve toplumsal tabanı zayıflasa da ör-
güt canlılığını korumaktadır. Bu durum FETÖ ile mücadelede bir 
rehavet gösterilmemesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bunun yanı 
sıra darbe davalarının henüz ilk derece aşamaları yönünden tamam-
landığını ve yargı sürecinin devam edeceğini de bilmek gerekir. Tüm 
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bu adli süreçlerin sağladığı kıymetli bilgi kaynakları ancak işlenip 
analiz edildikleri takdirde örgütle mücadeleye fayda sağlayabilir. Bu 
kitabın da içerdiği analizler itibarıyla Türkiye’nin FETÖ’ye karşı 
yürüttüğü haklı mücadeleye katkı sunmasını temenni ediyor ve bu 
vesileyle 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen vatandaş-
larımızı bir kez daha rahmetle anıyorum.

Prof. Dr. Burhanettin Duran
SETA Genel Koordinatörü
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Türkiye 15 Temmuz 2016’da daha önce benzeri görülmemiş boyut ve 
nitelikte bir terör saldırısıyla karşı karşıya kalmıştır. Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin (TSK) içerisinde kırk yıla yakın bir süredir yapılanan Fe-
tullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) mensup askerler, darbe girişiminde 
bulunmuş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin seçimle iş başına gelmiş cum-
hurbaşkanını ve hükümetini devirmeye teşebbüs etmiştir. 251 vatan-
daşımızın şehit edildiği, 2 bin 193 kişinin yaralandığı bu kanlı darbe 
girişimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, Türk mille-
tinin direnişi ve darbenin karşısında yer alan Emniyet ve TSK mensup-
larının mücadelesiyle bastırılmıştır.

Bundan önce de Türk siyasi tarihinde pek çok askeri müdahale 
yaşanmıştır. Son altmış yılda TSK tarafından siyasi iktidarlara çeşit-
li yöntemlerle emir komuta zinciri içinde ya da dışında dokuz kez 
müdahale edilmiş veya müdahaleye teşebbüs edilmiştir. Ancak bun-
ların sonuncusu olan 15 Temmuz diğerlerinden ayrılmaktadır. Ön-
ceki darbe girişimleri, başrolünde askerlerin olduğu devlet içi yasa 
dışı bir politik mücadelenin sonucuyken 15 Temmuz’da ordu; yurt 
dışı merkezli emsalsiz (sui generis) bir terör örgütü olan FETÖ tara-
fından hükümeti devirmek ve ardından devlet aygıtını ele geçirmek 
için araçsallaştırılmıştır. Örgütün TSK yapılanmasından sorumlu üst 
düzey sivil yöneticileri darbe girişimi sırasında ordunun en mahrem 
karargahlarında darbeyi sevk ve koordine etmiştir. Bu darbe girişi-
minin hedefi sadece mevcut siyasi iktidarı değiştirmek değil devletin 
bizatihi kendisi olmuştur.

Darbe teşebbüsünün faili FETÖ Ankara Cumhuriyet Başsavcılı-
ğının 6 Haziran 2016 tarihli ve E.2016/24769 sayılı iddianamesinde 
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oldukça isabetli şekilde “anayasal düzeni yıkarak yerine totaliter bir 
cemaat oligarşisi-zümre hakimiyetine dayanan devlet düzeni kurmayı 
amaçlayan” bir terör örgütü olarak nitelendirilmiştir. Bu girişime örgü-
tün sivil lider kadrosunun himaye edilmesi suretiyle yabancı devletler 
tarafından destek verilmesi 15 Temmuz’un aynı zamanda örtülü bir 
işgal girişimi olarak görülmesine yol açmıştır. Dolayısıyla Türkiye 15 
Temmuz 2016’da sadece bir askeri darbeyi değil aynı zamanda işgal 
teşebbüsünü de mağlup etmiştir. 27 Mayıs’tan 12 Eylül’e yaşadığımız 
darbe ve darbe girişimlerinin neredeyse hepsinde bir dış desteğin bu-
lunduğu bugüne dek hep söylenegelmiştir. Fakat 15 Temmuz’da Türki-
ye ilk kez ülke dışından yönetilen bir terör örgütünün askeri müdaha-
lesiyle karşı karşıya kalmıştır. Diğer bir ifadeyle bu kez dış destekli değil 
dışarıdan gelen bir darbe girişimi söz konusudur.

Ancak bu girişimin bastırılmış olması kesinlikle tehdidin bütünüyle 
bertaraf edildiği anlamına gelmemektedir. Örgütün üst düzey yöneti-
cileri tamamen sivil kişilerden oluşmakta ayrıca 15 Temmuz’da darbeye 
fiilen katılan askerlerin yanında darbe girişiminde kullanmadığı bin-
lerce askeri mensubu da bulunmaktadır. Darbe teşebbüsünün ardın-
dan ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) döneminde TSK’nın general/
amiral kadrosunun neredeyse yarısı ordudan ihraç edilmiştir. OHAL’de 
ordudan ihraç edilen toplam askeri personel sayısı 15 bine yakındır. 
Oysa darbe teşebbüsüne subay ve astsubay rütbesinde 5 bin 761 as-
ker katılmıştır. Dolayısıyla FETÖ’nün TSK’daki hücrelerinin çoğun-
luğunu darbe girişiminde kullanmadığı ortaya çıkmıştır. 15 Temmuz 
sonrası OHAL sürecinde gerçekleşen büyük çaptaki tasfiye bile silahlı 
kuvvetlerdeki FETÖ unsurlarını bütünüyle ortadan kaldıramamıştır. 

Darbe girişiminin ardından örgütün ordu içinde sakladığı mensup-
larını deşifre etmek için yoğun bir soruşturma dönemine girilmiştir. 
Örgüt içi gizli haberleşme programı “ByLock”un siviller arasındaki 
kullanımı yaygın olsa da bu programı kullandığı belirlenen TSK per-
sonelinin sayısı sadece 717 ile sınırlı kalmıştır. Bu sebeple soruşturma-
larda dönüm noktası olarak nitelendirebileceğimiz aşama FETÖ’nün 
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TSK’daki unsurlarıyla ankesörlü ve sabit hatlar üzerinden iletişim kur-
duğunun tespit edilmesidir.1 15 Kasım 2019’da kadar ankesörlü hat 
operasyonlarıyla 14 bin 433 şüpheli asker hem açığa hem de gözaltına 
alınmış, yaklaşık 4 bin 400 asker2 de tutuklanmıştır.  Gözaltına alınan 
personelin 6 bin 26’sının örgüt üyeliğini itiraf etmesi soruşturmaların 
sağlam bir zeminde yürütüldüğünü göstermektedir.3 

Yurt genelindeki “Ankesör-sabit hat” operasyonları halen devam 
etmekte olup sadece 2019’un ilk altı ayında 797 muvazzaf askeri per-
sonel yakalanmıştır. OHAL’in kalktığı 18 Temmuz 2018’den 21 Kasım 
2019’a kadar TSK’dan FETÖ’yle ilişkisi nedeniyle ihraç edilen perso-
nelin sayısı 3 bin 233’tür. Üstelik 20 Eylül 2019 itibarıyla henüz deşifre 
edilmemiş örgüt mensubu TSK personelinin sayısının darbeye katılmış 
asker sayısından daha fazla olduğu belirtilmektedir.4 Tüm bu veriler 
FETÖ’nün sivil kanadı dışında askeri kanadından gelen tehdidin de 
ciddi şekilde devam ettiğine işaret etmektedir.

Son derece girift ve anlaşılması güç bir tablonun ortaya çıktığı 15 
Temmuz darbe girişiminin aydınlatılması için son üç yılda yurt ge-
nelinde FETÖ/PDY’ye (paralel devlet yapılanması) ilişkin 100 binin 
üzerinde soruşturma yürütülmüş, on binlerce sayfalık iddianameler 
hazırlanmış, açılan davalarda binlerce tanık ve sanık dinlenmiştir. 
FETÖ’nün örgütsel yapısına yönelik davalar dışında sadece darbe 
girişimini ele alan bugüne kadar toplam 289 dava açılmış, bunların 
272’sinde nihai kararlar verilmiştir. On yedi davanın ilk derece yar-
gılaması ise 2019’un sonuna dek devam etmiştir. Yerel mahkemele-
rin kararları süratle istinaf ve temyiz denetimine tabi tutulmaktadır. 
Darbe davalarının temyiz aşamasında görev yapan Yargıtay 16. Ceza 

1 Yargıtay 16. Ceza Dairesi belirlediği sekiz ölçüt çerçevesinde ankesörlü telefonlardan 
ardışık arama yönteminin örgütsel ilişkinin ispatında kullanılabilecek hukuka uygun bir delil 
olduğuna karar vermiştir.

2 “FETÖ’nün TSK’daki Kriptoları ‘Ankesörlü Telefon’dan Çözülüyor”, Anadolu Ajansı, 
6 Temmuz 2019.

3 Nedim Şener, “Ankesör Artık FETÖ Üyeliğine Delil…”, Posta, 15 Kasım 2019.
4 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 20 Eylül 2019 tarihli basın açıklaması.
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Dairesi (21 Kasım 2019 itibarıyla) altmış iki davada temyiz inceleme-
sini tamamlayarak hükümleri kesinleştirmiştir.5 Soruşturma ve davalar 
neticesinde örgüte ilişkin ciddi bir veri tabanı elde edilmiştir. Bu veri 
tabanının örgütle etkin mücadeleye katkı sunması ise ancak gereğince 
analiz edilmesiyle mümkün olacaktır.

Yürütülen yargı süreçleri arasında özellikle iki dava; örgüte, askeri 
yapılanmasına ve 15 Temmuz’a ışık tutması bakımından büyük önem 
arz etmektedir. Bunlar basında Genelkurmay çatı davası ve Akıncı 
davası olarak isimlendirilen yargılamalardır. Kısaca açıklamak gere-
kirse 224 sanıklı Genelkurmay çatı davası ve ona esas oluşturan id-
dianame;6 TSK’daki FETÖ yapılanmasını, darbe girişiminin hazırlık 
ve icra safhaları ile Genelkurmay Karargahında gerçekleşen eylemleri 
temel almaktadır. Akıncı davası ve ona temel teşkil eden iddianame7 
ise örgüt tarafından darbenin karargahı olarak seçilen Ankara Akıncı 
4. Ana Jet Üssü’nde gerçekleşen darbe faaliyetlerini, burada bulunan 
sivil FETÖ yöneticileriyle örgütün sivil ve askeri kanadı arasındaki 
ilişkileri ortaya çıkarmaya yoğunlaşmıştır.

Genelkurmay çatı soruşturması ve davası FETÖ’nün darbeyi nasıl 
planladığını, darbenin askeri organizasyonunu, çoğu general rütbe-
sindeki askerlerin FETÖ tarafından nasıl yönlendirildiği ve koordine 
edildiğini gün yüzüne çıkarmaktadır. Bir başka deyişle bu davanın 
birincil konusu FETÖ tarafından sevk ve idare edilen darbe girişimi-
nin askeri yöneticileridir. Bu bakımdan davayı 15 Temmuz’un askeri 
ana davası olarak nitelendirmek yanlış olmaz. İkili bir ayrım yapmak 
gerekirse Akıncı davası örgütün 15 Temmuz’un gerçek liderleri olan 
sivil kanadını öne çıkartmakta, Genelkurmay çatı davası ise eylemleri 
sivil yöneticilerin direktifleri doğrultusunda gerçekleştiren ve yöne-
ten askeri kanada yoğunlaşmaktadır. Darbe girişiminin tam manasıy-

5 “Yargıtay 62 Darbe Davasında Karar Verdi”, Anadolu Ajansı, 21 Kasım 2019.
6 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 3 Mart 2017 tarih ve E.2017/7327 sayılı iddia-

namesi.
7 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 31 Mart 2017 tarih ve E.2017/10698 sayılı iddi-

anamesi.
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la anlaşılması ancak örgütün sivil ve silahlı kanadının birlikte açığa 
çıkarılmasıyla mümkündür. Çatı davasının bir başka önemi ise örgü-
tün sıra dışı yapılanma taktiklerinin ve kolektif hareket kabiliyetinin 
deşifre edilmiş olmasıdır.

Bu çalışmada esas olarak Genelkurmay çatı iddianamesi, onun 
üzerinden yürüyen dava ve mahkemenin gerekçeli kararı8 ele alınmış-
tır.9 İlk olarak devletin FETÖ ile mücadelesi üç ayrı döneme ayrılarak 
kısaca değerlendirilmiş, ikinci bölümde ise dava konusu 15 Temmuz 
darbe girişimi; hazırlık safhası, askeri organizasyon ve gerçekleştirilen 
eylemler üzerinden anlatılmıştır. Ardından Genelkurmay çatı yargıla-
ması kapsamında soruşturma süreci ve iddianame üzerinde durulmuş, 
iddianamenin sistematiği ve soruşturma dosyasında yer alan deliller 
incelenmiştir. İki yıl süren duruşma safhasının ele alındığı bölümde 
ise önce yargılamanın seyri hakkında bilgi verildikten sonra ilk dere-
ce yargılamasının süre yönünden en büyük kısmını oluşturan sanık 
savunmaları kolektif savunma anlayışı, savunma stratejisi, itiraflar ve 
beyanlardaki çelişkiler bağlamında analiz edilmiş ve sonrasında tanık 
beyanlarına değinilmiştir. 

Her yargılamada olduğu gibi Genelkurmay çatı davasında da yar-
gılamanın hukuka uygun bir şekilde sürdürülmesi, usuli ilkelere ria-
yet edilmesi en az davanın esası kadar önemlidir. Bu sebeple dava adil 
yargılanma hakkı bağlamında ayrı bir kısımda incelenmiş, kovuşturma 
sürecine getirilen eleştiriler mevzuat ve içtihatlar ışığında tartışılmıştır. 
Dördüncü bölümünde çatı davasına ilişkin nihai kararı vererek ilk de-
rece yargılamasını sona erdiren Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 
hükmüne ve gerekçeli kararına yer verilmiştir.

Kitabın son bölümü ise “Sanık Profilleri: Darbenin On Askeri Yö-
neticisi” başlığı altında mahkemece darbe girişiminde kritik görevler 
yerine getirdiklerine ve FETÖ’nün askeri kanadında yönetici pozis-

8 Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/109 Esas ve 2019/30 Karar sayılı kararı.
9 Kitapta kullanılan veriler iddianamelere ve yargılama sonucunda mahkemenin verdiği 

gerekçeli karara dayanmaktadır.
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yonunda yer aldıklarına hükmedilmiş on eski general ve subaya ayrıl-
mıştır. Bu isimler şunlardır: Akın Öztürk, Mehmet Partigöç, Gökhan 
Şahin Sönmezateş, Ömer Faruk Harmancık, Hakan Evrim, Kubilay 
Selçuk, Mehmet Dişli, Ahmet Özçetin, Muzaffer Düzenli ve Mustafa 
Barış Avıalan. Bu kişilerin hem örgütsel konumları hem de darbenin 
planlanması ve gerçekleştirilmesinde oynadıkları rollerin ayrıca değer-
lendirilmesi FETÖ’nün ve 15 Temmuz’un anlaşılması bakımından 
önem arz etmektedir.

FETÖ İLE MÜCADELE VE DARBE DAVALARINA FETÖ İLE MÜCADELE VE DARBE DAVALARINA 
DAİR BİR DEĞERLENDİRMEDAİR BİR DEĞERLENDİRME
FETÖ’ye ilişkin yargısal süreçler esas itibarıyla örgütün adli makamlar 
ve kolluk kuvvetlerindeki unsurlarıyla gerçekleştirdiği 17- 25 Aralık 
2013 yargısal darbe girişiminin ardından başlatılmıştır. 15 Temmuz 
askeri darbe girişimi ise FETÖ’nün Türkiye için arz ettiği tehdidin 
büyüklüğünü tüm çıplaklığıyla ortaya koyması bakımından örgütle 
mücadelede bir kırılma noktası teşkil etmiştir. Bu sebeple FETÖ’ye 
karşı yürütülen mücadeleyi üç dönemde değerlendirmek gerekir: 17-
25 Aralık 2013 öncesi, 17-25 Aralık ile 15 Temmuz 2016 arası ve 15 
Temmuz sonrası. Örgüt 1970’lerden 2010’lara kadar sonuç alıcı ve bü-
tüncül bir tahkikata tabi tutulmamıştır. Ancak yine de örgütün kuruluş 
ve gelişme dönemleri olarak adlandırabileceğimiz bu süreçte bazı so-
ruşturmalara rastlamak mümkündür. Bu bölümde Türkiye’nin FETÖ 
ile mücadelesi üç ayrı dönem için genel hatlarıyla ve iddianamelerde 
verilen bilgiler ışığında ele alınmıştır.

17-25 ARALIK 2013 ÖNCESİ
Örgütün kurucu lideri Fetullah Gülen 12 Mart 1971 askeri muhtıra-
sının ardından tutuklanarak sıkıyönetim mahkemesinde yargılanmış 
“laikliğe aykırı olarak devletin içtimai, iktisadi, siyasi veya hukuki 
temel nizamlarını kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak 
amacıyla propaganda yapmak” suçundan üç yıl hapis cezasına çarp-





Elinizdeki eser Türkiye’nin yakın tarihte yaşadığı birçok 
büyük saldırının arkasında yer alan FETÖ’nün askeri 
kanadını analiz ediyor. Bugün 2014’ten bu yana de-
vam eden ve 15 Temmuz sonrasında ivme kazanan adli 

süreçler sayesinde FETÖ’ye ve darbe teşebbüsüne dair ciddi bir 
veri havuzu oluştu. 

Bu kaynaklardan faydalanarak kaleme alınan kitapta örgütün 
silahlı yapılanması –başta Genelkurmay çatı davası olmak üzere– 
yargılamalar neticesinde ortaya çıkmış olgu ve bilgiler ışığında 
aydınlatılıyor. Böylece bu sıra dışı terör örgütünün ideolojisi, 
kendine özgü yapısı, takip ettiği stratejiler ve eylemleri çok güçlü 
bir zeminde anlatılıyor. Yargılama süreci deliller, savunmalar ve 
tanıklıklar eşliğinde incelenerek Türkiye’nin örgütle haklı müca-
delesi adına tarihe not düşülüyor. 

FETÖ’ye karşı verilen hukuki mücadelenin bir iz düşümü olan 
kitapta terör örgütünün darbeyi nasıl planladığına dair çarpıcı 
detayların yanı sıra bu dava sanık savunmaları ve adil yargılanma 
hakkı bakımından da ele alınıyor. Kitap bu yönüyle, kendisini 
mahkum eden yargılamalar sebebiyle büyük bir meşruiyet kri-
zinde olan FETÖ’nün 15 Temmuz’a ilişkin kara propagandasını 
da çürütüyor.
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