
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

TUTUKLUVE KISITLI
Soruşturma No : 2016/110288 
Esas No : 2017/10371
İddianame No : 2017/1590

İDDİANAME
İSTANBULAĞIR CEZA MAHKEMESİNE 

DAVACI : K.H.
ŞÜPHELİ : 1- AHMET METİN SEKİZKARDEŞ, ŞEFİKOğlu 

SUAT'den olma, 28/08/1967 doğumlu, MARDİN ili, 
ARTUKLU ilçesi, ULUCAMİ köy/mahallesi, 12 cilt, 120 
aile sıra no, 56 sıra no'da nüfusa kayıtlı Başakşehir Mah. 
Kanuni Sultan Süleyman Cad. No:3 İç Kapı 
No:33Başakşehir/ İSTANBUL ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. ÖMER KAVILI, İSTANBUL
F. Atabey Cad. 80 Büro İç Kapı 24-25 Üsküdar / 
İSTANBUL

YAKALAMA KARAR TARİHİ : 26/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ : 04/08/2016 tarih İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 

2016/305 sayılı kararı
ŞÜPHELİ : 2- AHMET TURAN ALKAN, TALETOğlu ZEYNEP'den 

olma, 24/03/1954 doğumlu, SİVAS ili, MERKEZ ilçesi, 
GÖKMEDRESE köy/mahallesi, 17 cilt, 235 aile sıra no, 
30 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yüzüncüyıl Mah. 517. Sk. 
No:30 İç Kapı No:2Nilüfer/ BURSA ikamet eder.

TUTUKLAMA TARİHİ : İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 30/07/2016 tarih 
2016/329 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 3- ALAATTİN GÜNER, HACI BEKİROğlu 
SAFİYE'den olma, 12/03/1972 doğumlu, TOKAT ili, 
ARTOVA ilçesi, YAĞCIMUSA köy/mahallesi, 24 cilt, 50 
aile sıra no, 32 sıra no'da nüfusa kayıtlı Başak Mah. Reşat 
Nuri Güntekin Cad. No:5U İç Kapı No:41Başakşehir/ 
İSTANBUL ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. MEHMET ÇAVDAR, İSTANBUL
Balıkesir Cd.Uprise Elite Residence C1 Blok D.221 K.26 
Soğanlık Yenimahalle 34880 Kartal / İSTANBUL

TUTUKLAMA TARİHİ : İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 04/08/2016 tarih 
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2016/305 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 4- ALİ BULAÇ, MEHMETOğlu EMİNE'den olma, 
10/03/1951 doğumlu, MARDİN ili, ARTUKLU ilçesi, 
EMİNETTİN köy/mahallesi, 3 cilt, 11 aile sıra no, 31 sıra 
no'da nüfusa kayıtlı Sultantepe Mah. İmam Hüsnü Sk. 
No:26 İç Kapı No:5Üsküdar/ İSTANBUL ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. MEHMET ALİ DEVECİOĞLU, İSTANBUL
Fabrikalar Geçidi Sok.İlgün Apt.No:2 Da:8 Osmaniye 
Meydanı 34146 Bakırköy / İSTANBUL

YAKALAMA KARAR TARİHİ : 26/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ : 30/07/2016 tarih İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 

2016/329 sayılı kararı
ŞÜPHELİ : 5- CUMA KAYA, HAMZAOğlu SULTAN'den olma, 

10/12/1975 doğumlu, GAZİANTEP ili, ŞEHİTKAMİL 
ilçesi, DURNALIK köy/mahallesi, 62 cilt, 36 aile sıra no, 
5 sıra no'da nüfusa kayıtlı Cumhuriyet Mah. Çelik Hançer 
7. Sk. No:31 İç Kapı No:2Bahçelievler/ İSTANBUL 
ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. MEHMET ÇAVDAR, İSTANBUL
Balıkesir Cd.Uprise Elite Residence C1 Blok D.221 K.26 
Soğanlık Yenimahalle 34880 Kartal / İSTANBUL

YAKALAMA KARAR TARİHİ : 26/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ : İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 04/08/2016 tarih 

2016/305 sayılı kararı
ŞÜPHELİ : 6- FARUK AKKAN, OSMANOğlu MERYEM'den olma, 

06/12/1971 doğumlu, KONYA ili, MERAM ilçesi, 
EVLİYA TEKKE köy/mahallesi, 118 cilt, 18 aile sıra no, 
58 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yenibosna Merkez Mah. 29 
Ekim Cad. No:43 İç Kapı No:7Bahçelievler/ İSTANBUL 
ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. MEHMET ÇAVDAR, İSTANBUL
Balıkesir Cd.Uprise Elite Residence C1 Blok D.221 K.26 
Soğanlık Yenimahalle 34880 Kartal / İSTANBUL

TUTUKLAMA TARİHİ : İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 04/08/2016 tarih 
2016/305 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 7- HAKAN TAŞDELEN, MUZAFFEROğlu 
FAHRİYE'den olma, 07/01/1979 doğumlu, UŞAK ili, 
MERKEZ ilçesi, ÖZDEMİR köy/mahallesi, 13 cilt, 90 aile 
sıra no, 18 sıra no'da nüfusa kayıtlı Eymir Mah. Işıklı Gölü 
Cad. No:4A İç Kapı No:2Gölbaşı/ ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. MEHMET ÇAVDAR, İSTANBUL
Balıkesir Cd.Uprise Elite Residence C1 Blok D.221 K.26 
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Soğanlık Yenimahalle 34880 Kartal / İSTANBUL
TUTUKLAMA TARİHİ : İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 04/08/2016 tarih 

2016/305 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 8- HÜSEYİN BELLİ, RIZAOğlu HACCE'den olma, 
03/11/1974 doğumlu, ERZURUM ili, KÖPRÜKÖY ilçesi, 
ZİYARET köy/mahallesi, 50 cilt, 30 aile sıra no, 74 sıra 
no'da nüfusa kayıtlı Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. 
No:16D İç Kapı No:36Başakşehir/ İSTANBUL ikamet 
eder.

TUTUKLAMA TARİHİ : İstanbul 14. Sulh Ceza Hâkimliğinin 27/01/2017 tarih 
2017/43 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 9- HÜSEYİN TURAN, SEFEROğlu AYŞE'den olma, 
20/10/1967 doğumlu, TEKİRDAĞ ili, SÜLEYMANPAŞA 
ilçesi, DEMİRLİ köy/mahallesi, 23 cilt, 2 aile sıra no, 26 
sıra no'da nüfusa kayıtlı Bahçeşehir 2. Kısım Mah. 
Gardenya Sk. No:2B İç Kapı No:1Başakşehir/ İSTANBUL 
ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. HAKAN TUNÇKOL, İSTANBUL
Suryapı Exen İstanbul, Tantavi Mah. Estergon Cad. No: 24 
F Blokkule D.17 34764 Ümraniye / İSTANBUL

TUTUKLAMA TARİHİ : İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 04/08/2016 tarih 
2016/305 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 10- İBRAHİM KARAYEĞEN, SÜLEYMANOğlu 
HAVVA'den olma, 15/11/1965 doğumlu, MERSİN ili, 
SİLİFKE ilçesi, MUKADDEM köy/mahallesi, 5 cilt, 80 
aile sıra no, 20 sıra no'da nüfusa kayıtlı Başak Mah. Yunus 
Emre Cad. No:24B İç Kapı No:15Başakşehir/ İSTANBUL 
ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. ADEM ÖLMEZ, İSTANBUL
Metroport İş Merkezi Kat.3 No.304 34180 Bahçelievler / 
İSTANBUL

TUTUKLAMA TARİHİ : İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 24/07/2016 tarih 
2016/254 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 11- İHSAN DURAN DAĞI, VELİOğlu SEBİHA'den 
olma, 29/01/1964 doğumlu, GAZİANTEP ili, İSLAHİYE 
ilçesi, KUŞCUMUSTAFA köy/mahallesi, 63 cilt, 3 aile 
sıra no, 47 sıra no'da nüfusa kayıtlı Güvengir 42 Sitesi 
Mercan Sokak No:73 Çayyolu Çankaya/ ANKARA ikamet 
eder.

YAKALAMA KARAR TARİHİ : 26/07/2016
ŞÜPHELİ : 12- İSMAİL KÜÇÜK, LİMANOğlu NAHİDE'den olma, 

06/06/1975 doğumlu, GÜMÜŞHANE ili, MERKEZ ilçesi, 
PEHLİVANTAŞI köy/mahallesi, 82 cilt, 2 aile sıra no, 38 
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sıra no'da nüfusa kayıtlı A Başakşehir/ İSTANBUL ikamet 
eder.

TUTUKLAMA TARİHİ : İstanbul 14. Sulh Ceza Hâkimliğinin 27/01/2017 tarih 
2017/43 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 13- MEHMET ÖZDEMİR, MUSTAFAOğlu 
FATMA'den olma, 01/01/1975 doğumlu, MANİSA ili, 
AHMETLİ ilçesi, ALAHIDIR köy/mahallesi, 8 cilt, 62 aile 
sıra no, 33 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ergenekon Mah. Vatan 
Cad. No:3 İç Kapı No:6Turgutlu/ MANİSA ikamet eder.

YAKALAMA KARAR TARİHİ : 26/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ : İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 04/08/2016 tarih 

2016/305 sayılı kararı
ŞÜPHELİ : 14- MURAT AVCIOĞLU, KEMALOğlu 

AYINZELİHA'den olma, 01/03/1974 doğumlu, 
ŞANLIURFA ili, EYYÜBİYE ilçesi, TÜRKMEYDANI 
köy/mahallesi, 23 cilt, 87 aile sıra no, 55 sıra no'da nüfusa 
kayıtlı Turgut Özal Mah. Tonguç Baba Cad. No:17F İç 
Kapı No:26Esenyurt/ İSTANBUL ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. TURGAY GEDİKLİ, İSTANBUL
Molla Gürani Mah. Şehit Pilot M. Nedim Sok. Yıllar Apt. 
No:15/7 Aksaray ... Fatih / İSTANBUL

YAKALAMA KARAR TARİHİ : 26/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ : İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 04/08/2016 tarih 

2016/305 sayılı kararı
ŞÜPHELİ : 15- MUSTAFA ÜNAL, HASANOğlu ÜMMİYE'den 

olma, 01/06/1967 doğumlu, BALIKESİR ili, BALYA 
ilçesi, KOYUNERİ köy/mahallesi, 35 cilt, 90 aile sıra no, 
30 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ziyabey Cad. 14 Sok. No:4 
Balgat Çankaya/ ANKARA ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. MEHMET ÇAVDAR, İSTANBUL
Balıkesir Cd.Uprise Elite Residence C1 Blok D.221 K.26 
Soğanlık Yenimahalle 34880 Kartal / İSTANBUL

TUTUKLAMA TARİHİ : İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 30/07/2016 tarih 
2016/329 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 16- MÜMTAZER TÜRKÖNE, AHMETOğlu 
NURİYE'den olma, 12/08/1956 doğumlu, SİNOP ili, 
BOYABAT ilçesi, AKYÖRÜK köy/mahallesi, 13 cilt, 50 
aile sıra no, 19 sıra no'da nüfusa kayıtlı ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. ELVAN KILIÇ, İSTANBUL
Merkez Mh. Abide-İ Hürriyet Cd. Hasat Sk. Kamara Plaza 
No: 52 Şişli/ İstanbul Şişli / İSTANBUL
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TUTUKLAMA TARİHİ : İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 04/08/2016 tarih 
2016/305 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 17- ONUR KUTLU, HASANOğlu ALİME'den olma, 
17/09/1978 doğumlu, KARAMAN ili, BAŞYAYLA ilçesi, 
BÜYÜKKARAPINAR köy/mahallesi, 82 cilt, 87 aile sıra 
no, 102 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yavuz Selim Mah. 26/7 
Sok. No:4/3Bağcılar/ İSTANBUL ikamet eder.

TUTUKLAMA TARİHİ : İstanbul 14. Sulh Ceza Hâkimliğinin 27/01/2017 tarih 
2017/43 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 18- SEDAT YETİŞKİN, MEHMET ALİOğlu RAİFE'den 
olma, 25/12/1948 doğumlu, İSTANBUL ili, BAKIRKÖY 
ilçesi, ŞENLİK köy/mahallesi, 57 cilt, 654 aile sıra no, 1 
sıra no'da nüfusa kayıtlı 6.Ekım Sokak No:14/2 
FloryaBakırköy/ İSTANBUL ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. CİHAT GÖKDEMİR, İSTANBUL
Yeşilköy, İdtm A-1 Blok N:149 Bakırköy / İSTANBUL

TUTUKLAMA TARİHİ : İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliğinin 16/11/2016 tarih 
2016/23 sayılı kararı

YAKALAMA KARAR TARİHİ : 26/07/2016
ŞÜPHELİ : 19- ŞAHİN ALPAY, AHMETOğlu SABİHA'den olma, 

18/04/1944 doğumlu, BALIKESİR ili, AYVALIK ilçesi, 
HAYRETTİN PAŞA köy/mahallesi, 4 cilt, 281 aile sıra no, 
7 sıra no'da nüfusa kayıtlı Akat Mah. Meydan Cad. No:4 İç 
Kapı No:8Beşiktaş/ İSTANBUL ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. VEYSEL OK, İSTANBUL
Aslan Yatağı Sok. No: 7/3 Cihangir Beyoğlu / İSTANBUL

YAKALAMA KARAR TARİHİ : 26/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ : 30/07/2016 İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 2016/329 

sayılı kararı
ŞÜPHELİ : 20- ŞEREF YILMAZ, MEMETOğlu HÜRMÜZ'den 

olma, 10/12/1970 doğumlu, ERZURUM ili, İSPİR ilçesi, 
CİBALİ köy/mahallesi, 23 cilt, 21 aile sıra no, 26 sıra 
no'da nüfusa kayıtlı Bahçelievler Mah. Kültür Sk. No:28 İç 
Kapı No:10Bahçelievler/ İSTANBUL ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. ALİ ASRAK, İSTANBUL
Genaral Ali Rıza Gürcan Caddesi No:31 Metropol İş 
Merkezi Kat:8 D:31 Merter Güngören / İSTANBUL

YAKALAMA KARAR TARİHİ : 26/07/2016
TUTUKLAMA TARİHİ : İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 04/08/2016 tarih 

2016/305 sayılı kararı
ŞÜPHELİ : 21- YÜKSEL DURGUT, NECATİOğlu NİGAR'den 

olma, 23/10/1972 doğumlu, KÜTAHYA ili, TAVŞANLI 
ilçesi, YENİ köy/mahallesi, 2 cilt, 324 aile sıra no, 3 sıra 
no'da nüfusa kayıtlı Kayabaşı Mah. 75. Yıl Cad. No:9F İç 
Kapı No:14Başakşehir/ İSTANBUL ikamet eder.
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MÜDAFİİ : Av. MEHMET ÇAVDAR, İSTANBUL
Balıkesir Cd.Uprise Elite Residence C1 Blok D.221 K.26 
Soğanlık Yenimahalle 34880 Kartal / İSTANBUL

TUTUKLAMA TARİHİ :İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliğinin 01/09/2016 tarih 
2016/379 sayılı kararı

ŞÜPHELİ : 22- ZAFER ÖZSOY, SELAMİOğlu NURAN'den olma, 
16/08/1974 doğumlu, İSTANBUL ili, ARNAVUTKÖY 
ilçesi, TAYAKADIN köy/mahallesi, 22 cilt, 36 aile sıra no, 
50 sıra no'da nüfusa kayıtlı Başakşehir Mah. Anafartalar 
Cad. No:2G İç Kapı No:14Başakşehir/ İSTANBUL ikamet 
eder.

MÜDAFİİ : Av. MEHMET ÇAVDAR, İSTANBUL
Balıkesir Cd.Uprise Elite Residence C1 Blok D.221 K.26 
Soğanlık Yenimahalle 34880 Kartal / İSTANBUL

TUTUKLAMA TARİHİ : İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 04/08/2016 tarih 
2016/305 sayılı kararı

ŞÜPHELİLER : 23- AHMET İREM, HÜSEYİNOğlu HACER'den olma, 
07/12/1973 doğumlu, TEKİRDAĞ ili, SÜLEYMANPAŞA 
ilçesi, YUKARIKILIÇLI köy/mahallesi, 68 cilt, 7 aile sıra 
no, 17 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yeni Mahalle Mah. Salih 
Tamcı Sk. No:27 İç Kapı No:5Küçükçekmece/ İSTANBUL 
ikamet eder.

: 24- ALİ HÜSEYİNÇELEBİ, MEHMETOğlu 
SANİYE'den olma, 12/08/1969 doğumlu, KASTAMONU 
ili, PINARBAŞI ilçesi, DEMİRTAŞ köy/mahallesi, 8 cilt, 
11 aile sıra no, 65 sıra no'da nüfusa kayıtlı 100. Yıl Mah. 
2165. Sk. No:18 İç Kapı No:3Bağcılar/ İSTANBUL ikamet 
eder.

: 25- SÜLEYMAN SARGIN, SÜLEYMANOğlu 
HABİBE'den olma, 02/12/1974 doğumlu, İZMİR ili, 
KEMALPAŞA ilçesi, HALİLBEYLİ köy/mahallesi, 18 
cilt, 84 aile sıra no, 73 sıra no'da nüfusa kayıtlı Adnan 
Kahveci Mah. Çankaya Cad. No:3I İç Kapı 
No:49Beylikdüzü/ İSTANBUL ikamet eder.

: 26- OSMAN NURİ ARSLAN, RECEPOğlu YALDIZ'den 
olma, 08/10/1983 doğumlu, ERZURUM ili, TORTUM 
ilçesi, ÇİVİLİKAYA köy/mahallesi, 25 cilt, 6 aile sıra no, 
94 sıra no'da nüfusa kayıtlı Adem Yavuz Mah. Yenidünya 
Sk. No:2/1 İç Kapı No:3Ümraniye/ İSTANBUL ikamet 
eder.

: 27- OSMAN NURİ ÖZTÜRK, CEMİLOğlu 
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MEDİNE'den olma, 19/09/1961 doğumlu, ARDAHAN ili, 
HANAK ilçesi, ORTAKENT YURTSEVER 
köy/mahallesi, 31 cilt, 80 aile sıra no, 52 sıra no'da nüfusa 
kayıtlı Alay Köşkü Cad No 5 Cağaloğlu Eminönü/ 
İSTANBUL ikamet eder.

: 28- LALEZER SARIİBRAHİMOĞLU, MUSTAFA 
KEMALKızı ŞERİFE'den olma, 01/05/1957 doğumlu, 
OSMANİYE ili, SUMBAS ilçesi, KARAÖMERLİ 
köy/mahallesi, 45 cilt, 42 aile sıra no, 121 sıra no'da nüfusa 
kayıtlı Gaziosmanpaşa Mah. Billur Sk. No:41 İç Kapı 
No:2Çankaya/ ANKARA ikamet eder.

TAHLİYE KARARI : 12/10/2016
ŞÜPHELİ : 29- NURİYE URAL, MEHMET KEMALKızı 

ÜLKER'den olma, 03/05/1957 doğumlu, İSTANBUL ili, 
KADIKÖY ilçesi, KOZYATAĞI köy/mahallesi, 15 cilt, 
944 aile sıra no, 3 sıra no'da nüfusa kayıtlı Muratreis Mah. 
Yeniocak Sk. No:18/2 İç Kapı No:9Üsküdar/ İSTANBUL 
ikamet eder.

TAHLİYE TARİHİ : 12/10/2016
ŞÜPHELİ : 30- ORHAN KEMAL CENGİZ, MEHMET ZEKİOğlu 

İSMET'den olma, 13/01/1968 doğumlu, MERSİN ili, 
AKDENİZ ilçesi, CAMİŞERİF köy/mahallesi, 7 cilt, 74 
aile sıra no, 19 sıra no'da nüfusa kayıtlı 858 Sk. No:2/505 
Çakıroğlu İşhanı Konak/ İZMİR ikamet eder.

SUÇLAR : Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya 
Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya 
Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Silahlı 
Terör Örgütüne Üye Olma

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 2016 ve öncesiİSTANBUL
SON GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ : 28/03/2017

SEVK MADDELERİ : Türk Ceza Kanunu 309/1, 311/1, 312/1, 314/2, 3713 sayılı 
yasa 5,TCK 53,54,58, 63 maddeleri (her bir şüpheli için 
ayrı ayrı)

DELİLLER :  İddia,  müşteki  beyanları,  tanık  beyanları,  gizli  tanık 
beyanları, açık kaynak tespitleri, video görüntüleri, arama 
tutanakları,  emniyet  tespit  tutanakları,  ekran  ve  gazete 
çıktıları,  bilirkişi  raporları,  şüpheli  ifadeleri,  bağımsız 
denetçi raporu, kayyum tespit tutanakları, MASAK raporu, 
noterlik  belgeleri,  satış  sözleşmeleri,  Cumhuriyet 
Başsavcılığımızca  yürütülen  soruşturma dosyaları,  ticaret 
sicili evrakları, tüm hazırlık evrakı

SORUŞTURMA   EVRAKI İNCELENDİ:  
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 Şüphelilere  isnat  edilen  suçlar  ile  bu  suçları  oluşturan  eylemlerin  mevcut 
delillerle  ilişkilendirilerek  açıklanması  ve  şüphelilerin  lehine/aleyhine  olan  hususların  ileri 
sürülmesi aşamasına geçilmeden önce; Milli Güvenlik Kurulu’nun 26/02/2014 ilâ 26/05/2016 
tarihleri  arasında gerçekleştirdiği müteaddit toplantılarda milli güvenliği tehdit  eden ve kamu 
düzenini  bozan,  devlet  içerisinde  legal  görünüm  altında  illegal  faaliyetler  yürüten,  illegal 
ekonomik boyutu bulunan, diğer terör örgütleri ile iş birliği yapan bir terör örgütü olduğuna dair 
değerlendirmeler  yapılan  ve  devletin  tüm kurum ve  birimleri  ile  birlikte  etkin  bir  mücadele 
yapılmasına  karar  verilen;  dikkat  çekmemek maksadıyla  isim kullanmaktan  kaçınsa  da  bazı 
dönemlerde  kendilerini  “Hizmet  Hareketi,  Cemaat  ya  da  Camia”  olarak 
nitelendiren,kamuoyunda ise bu isimlerle birlikte “Fetullahçılar, Fetullah Gülen Cemaati” olarak 
adlandırılan  Fetullahçı  Terör  Örgütü/Paralel  Devlet  Yapılanması  (FETÖ/PDY)  silahlı  terör 
örgütü lideri, kuruluşu ve genişlemesi, amacı, ideolojisi, ve örgütlenme süreci ile genel yapısı 
hakkında kısa bir değerlendirme yapılması yararlı olacaktır.

A.FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ

A.1. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün KuruluşuVe Genişlemesi

 1941 yılında Erzurum’da doğan Fetullah GÜLEN, Said-i Nursi’nin önderi olduğu 
Nurcu hareketin temsilcilerinden Mehmet Kırkıncı  vasıtasıyla  bu harekete  dahil  olmuş,  1958 
yılından  itibaren  çeşitli  illerde  imam  ve  vaiz  olarak  görev  yapmıştır.  1960  yılında  Said-i 
Nursi’nin ölümünden sonra, Nurcular arasında yaşanan fikir ayrılıkları neticesinde ortaya çıkan 
Yeni Asya Grubu’na katılan Gülen, Nurcu hareketin “dershane” adını verdiği mekanlarda “güçlü 
hitabeti”  aracılığıyla  çevresindekileri  etkilemeyi  başaracak  ve  zamanla  bu  hareketten 
uzaklaşmaya başlayacaktır.

 1960’li  yılların  sonlarından  itibaren  müstakil  olarak  hareket  etmeye  başlayan 
Fetullah  GÜLEN,  İzmir  Kestanepazarı  Kuran  Kursu’nda  görev  yaptığı  dönemde  çevresinde 
bulunan arkadaşları ile dini motifleri kullanmak (istismar etmek) suretiyle örgütünün çekirdek 
kadrosunu  oluşturmuş,  örgütüne  maddi  destek  sağlayabilmek  amacıyla  çevresindeki  esnaf, 
tüccar, işadamı ve kamu görevlileri ile yakın temas kurmuştur. Faaliyetlerini daha ziyade 13-18 
yaş  grubundaki  öğrenci  ve  genç  kesim üzerinde  yoğunlaştıran  Gülen,  teyp/video  kasetlerine 
çekilen  vaaz  ve  konuşmaları,  sohbet  toplantıları  ve  yaz  kampları  aracılığıyla  görüşlerini 
ulaştırdığı çekirdek kadroyu örgütlemeye başlamıştır.

 1960’lı yıllardan itibaren Türkiye’de yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlar 
FETÖ/PDY’ninkuruluşu  ve  gelişimi  için  müsait  bir  ortam  yaratmıştır.  Gülen  önderliğinde 
FETÖ/PDY çekirdek kadrosu, bilhassa sosyo-ekonomik açıdan sorunlar yaşayan muhafazakar 
ailelere mensup zeki ve nitelikli öğrencilerle temasa geçmiş; barınmadan iş ve eş bulmaya kadar 
hemen hemen her konuda destek vaadiyle onları kurdukları örgüte kazandırmaya çalışmıştır.

 Düşüncelerinin bireysel, toplumsal ve kamusal alanda etkin olmasını arzulayan 
ve  zamanla  evrensel  bir  boyut  kazanmasını  hedefleyen  Gülen,  ilk  dönemlerden  itibaren 
örgütlenme faaliyetlerini de bu minvalde yürütmekteydi. Gülen kurduğu örgütte, Nurcu hareketin 
“Nur Dershaneleri” adını verdiği mekanları format değişikliğiyle sözde “altın nesli” yetiştirmeyi 
hedefleyen “Işık Evleri”ne dönüştürdü. Dışarıdan bakıldığında barınma imkanlarının sunulduğu, 
dini sohbetlerin ve eğitim çalışmalarının yürütüldüğü “Işık Evleri”nin temel gayesi eğitim değil, 
örgüt  için  gerekli  insan  kaynağı  sağlamaktır.  Dini  ve  ahlaki  eğitimle  birlikte  ders 
çalışma/çalıştırma  bahanesiyle  örgütün  ağına  takılan  öğrencilere  belli  örgüt  propagandası 
yapılarak insan kaynağının sağlandığı “Işık Evleri” hücre tipi ağ örgütlenmesinin temel birimi 
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olup örgüt faaliyetlerinin yürütülmesinde, ideoloji ve öğretilerinin aktarılmasında hayati işleve 
sahip olacaklardı.  Bu arada çeşitli imkan, ikram, ve sosyal etkinliklerle bu evlerde kazanılan 
örgüt üyelerinin düzenlenen kamplarla bağlılıkları perçinlenecekti.

 1970’lerin sonlarına doğru “Din, siyaset ve para” üçgeninde etkinliğini artırarak 
örgütlenen  Gülen,  farklı  hitabet  tarzı  ile  muhafazakar  bir  kesimi  etkileyerek  kendisine  bağlı 
müstakil bir grup oluşturmaya çalışıyordu. 

 1977 yılında yurt çapında gerçekleştirilen “Yüksek İslam Enstitüleri boykotunu” 
mevcut siyasi iktidarı destekleyerek ve "İslam'da boykot yoktur." açıklaması yaparak kıran ve 
Nurcu  hareketle  yollarını  tamamen  ayıran  Gülen,  düşüncelerini  bir  yandan  vaazları  ve 
kasetleriyle diğer yandan 1 Şubat 1979 tarihinden itibaren yayımlanmaya başlanan Sızıntı dergisi 
aracılığıyla geniş kitlelere iletmeye başladı.

 Ülkede siyasi, iktisadi ve sosyal sıkıntıların yaşandığı bir dönemde ilk sayısını 
yayımlayan Sızıntı;  eğitim,  bilim,  iman,  sevgi,  barış  ve  hoşgörü  sayesinde  ülke  sorunlarının 
çözüleceğini vurguluyor, doğrudan dini mesaj vermekten ziyade mesajını bir bilim - teknoloji 
dergisi esprisi içinde verme yolunu tercih ediyordu. Ülkede tepki çekmeyecek, aksine sempati 
toplayacak olan bu söylem ve yayın politikası bundan böyle Gülen tarafından kurulan örgütün, 
gizli  ajandasındaki  faaliyetlerini  gizleyen  bir  paravan  olarak  kullanılacaktı.  Nitekim  günlük 
siyasete müdahil olmayacağını iddia eden Gülen ve yayın organı Sızıntı 12 Eylül 1980 askeri 
darbesinden  kısa  bir  süre  önce  gerçek  yüzünü  göstermeye  başlayacak;  basın,  yayın  ve 
propaganda alanında örgüte yeni bir güç kazandıracaktır.

 1980  Askeri  darbesi  öncesinde  yürüttüğü  gizli  faaliyetleri  ile  örgütlenmeye 
başlayan Gülen ve kurduğu FETÖ/PDY, darbe sonrasında bu faaliyetlerini  meşru bir  zemine 
oturtabilmek maksadıyla eğitim-öğretim ve medya alanlarında görünürde din ve ahlak temelli 
ancak esasta menfaat odaklı ağlar kurma çalışmalarına hız verdi. Örgüt liderinin ve üyelerinin de 
defaten  itiraf  ettikleri  gibi  ilk  zamanlarda  örgütün  finansmanı  için  yurt  içi  ve  yurt  dışında 
“himmet”  adı  verilen  kayıt  dışı  bağışlar  toplanırken  finansmanın  devamlılığını  sağlamak 
maksadıyla örgüt ticari faaliyetlere yöneldi. Devlete paralel bir hiyerarşi ile genelde kanun dışı 
yöntemlerle  kadrolaşan  FETÖ-PDY hem  militanlarının  hayatlarını  idame  ettirebilmeleri  ve 
örgütün finansmanı için gerekli maddi kaynağı hem de devlete hakim olabilmeleri için gereken 
fırsatı yakalamayı hedefliyordu. 

 Gerçek niyetini  gizleyerek İslam dinini  yaymayı  ve ülkesine faydalı  bir  nesil 
yetiştirmeyi amaçladığını vurgulayan, ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım etme kisvesine sığınan 
FETÖ-PDY, “himmet” sayesinde toplumun gelir seviyesi faklı kesimlerden büyük miktarlarda 
nakdi  ve  ayni  yardımlar  toplarken,  özel  eğitim  kurumlarından  elde  edilen  önemli  gelirlerle 
birlikte örgüt maddi yönden çok büyük bir güç haline geldi. 

 1991’den  sonra  yurt  dışına  açılmaya  başlayan  ve  zaman  içerisinde  dünya 
genelinde 160 ülkede “Türkiye’yi temsil ettiğini” ileri süren FETÖ-PDY, İslamiyet’i tanıtan bir 
gönül hareketi izlenimi yaratarak bir yandan ülke çapında maddi ve manevi destek elde ederken 
diğer yandan girift bağlantılar kurarak nitelikli bir kadroya sahip oldu ve uluslararası tecrübe 
kazanmaya başladı.

 Zaman geçtikçe çok büyük kitlelere hitap eder hale gelen FETÖ-PDY, yurt içinde 
ve yurt dışında yüzlerce eğitim kurumu(dershaneler, okullar, üniversiteler vb), yazılı ve görsel 
medya organları, sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, sendikalar vb), iktisadi kuruluşları 
(banka,  holding,  şirket,  finans),  medya  organları  (gazeteler,  dergiler,  televizyon  kanalları, 
radyolar, internet siteleri vb.), sağlık kuruluşları tesis ederek muhtelif alanlarda faaliyet gösterdi 
ve kendisine gönül veren binlerce işçi, memur, esnaf ve iş adamıyla, dev bir organizasyon haline 
dönüştü.
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 12 Eylül 1980 askeri darbesini üstü kapalı destekleyen FETÖ-PDY lideri Gülen, 
28 Şubat 1997 postmodern darbesine de destek verdi. Gülen 28 Şubat ertesinde (17 Nisan 1997 
tarihinde)  katıldığı  bir  televizyon  programında  “Cumhuriyet  ve  laiklik  şimdiye  kadar  hiçbir 
dönemde bu denli tehlikeye girmediği için, onu korumakla görevli kesimler, haklı olarak sesini 
yukseltmektedir. Millî Guvenlik Kurulu bir anayasal kurumdur ve kendi İçtihatları gereği ulke ve 
rejim  için  tehdit  ve  tehlike  gördukleri  hususlarda  tedbir  ve  teklif  getirmeleri  elbette 
sorumlulukları gereğidir ve bu içtihatları yanlış bile olsa kendilerine sevap getirir” şeklindeki 
sözleriyle birlikte mevcut hükümetin iktidardan çekilmesi gerektiğini ifade etmekle kalmamış, 
Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir’e gönderdiği mektupta, yapılan müdahalenin çok doğru 
bir karar olduğunu belirterek örgüte ait tüm okulları hemen devredilebileceğini ifade etmiştir. 
Böylece Gülen, bir kez daha gayri meşru bir müdahale ile yönetime müdahale etmek isteyen 
kesimlerin yanında yer alarak örgütünü daha da genişletecekti.

 1987 yılından itibaren FETÖ-PDY’nin yayın organı haline gelen Zaman gazetesi 
de 28 Şubat sürecinde bağlı olduğu örgütün lideri Gülen’in düşünceleri doğrultusunda bir yayın 
politikası  takip  etti.  28  Şubat’ın  etkisinin  yoğun  olarak  hissedildiği  ilk  dönemlerde 
Gülenaleyhinde  herhangi  bir  dava  açılmadı.  “Işık  evleri”nin,  Sızıntı  ve  Zaman  gazetesinin 
yayınlarına  da  engel  olunmadı.  1999  yılı  Mart  ayı  içerisinde  Gülen,  sözde  tedavi  amacıyla 
ABD’ne gitti. Ancak Gülen’in Amerika’ya gidişinden bir kaç ay sonradır ki (19 Haziran 1999); 
haber  bültenlerinde  Gülen’in,  devlet  kurumlarına  sızarak  devleti  ele  geçirmeye  yönelik 
ifadelerinin yer aldığı bir kaset yayınlandı ve bir yılı aşkın bir süre sonra DGM savcılarından 
Nuh Mete  Yüksel  “Laik  devlet  yapısını  değiştirerek  yerinebir  şeriat  devleti  kurma amacıyla 
yasadışı örgüt kurduğu” gerekçesiyle Gülen hakkında dava açmış ised de,dava daha sonra askıya 
alındı.

 Türkiye’de İslami grup ve cemaatlerin neredeyse tamamı 28 Şubat sürecinden 
olumsuz etkilenirken FETÖ-PDY, çok az zararla çıktı vekorkunç bir deve dönüştü. Bundan bir 
süre sonra yurt  dışına giden Gülen,  evrensel ve küresel ifadeler de içeren bir dil  kullanmayı 
tercih ederek örgütünü daha da genişletecekti.

A.2. FETÖ/PDY’ninAmacı Veİdeolojisi:

 Kamuoyu  tarafından  yakından  bilinen  beyan  ve  uygulamalarıyla  Türkiye 
Cumhuriyeti  devletinin  tüm  anayasal  kurumlarını  (yasama,  yürütme,  yargı  erklerini)ele 
geçirmeyi ve aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük ve etkili dini, siyasi ve iktisadi bir güç 
haline  gelmeyi  hedefleyen  Fethullah  Gülen  ve  FETÖ/PDY’nin  bir  Şeri’at  devleti  kurmayı 
amaçladığı söylenemez. 

 Gülen, İslami referanslarla Türkiye ve İslam dünyasında taban bulmaya çalışsa 
da  özünde  İslamiyet’te  bağdaşmayan  (içki  içmek,  tesettürlü  iken  tesettürü  açmak,  yalan 
söylemek,  örgüt  menfaatleri  uğruna  yalan  söylemek,  iftira  atmak,  kasıtlı  olarak  başkalarının 
haklarını çiğnemek, Cuma namazlarına gitmemek gibi) bid’atlarla İslamiyet’i tahrif ve dejenere 
ederek yeni bir ideoloji ve dini öğreti geliştirmeyi, Mesih, Mehdi ve Halife gibi dini unvanları bu 
öğretisi için koruyucu bir kalkan olarak kullanmayı, bu sayede Müslüman olmayan dış dünyanın 
desteğini  kazanmayı,  kadrolaşma yöntemi  ile  devlet  aygıtının  bütün alt  bileşenlerini  üniteler 
halinde kontrol altına alarak sisteme sahip olmayı, ilk etapta siyasi sorumluluk almadan devlet 
aygıtı  içerisinde  tesis  edeceği  derin  paralel  devlet  yapılanmasıyla  siyaseti 
yönlendirmeyi,nihayetinde ele geçireceği kamu gücünü kullanarak rejimi değiştirmeyi, eğitim ve 
ticari yatırımlarla gelişen bir seçkinler sınıfı yaratarak kendi sultası altında aristokrasiye dayanan 
oligarşik bir  dikta  yönetimi kurmayı,  Türkiye’de devleti,  toplumu ve fertleri  FETÖ/PDY’nin 
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ideolojisi doğrultusunda yeniden dizayn ederek toplumsal ve siyasal gücü yönetmeyi,hem ulusal 
hem de evrensel düzeyde dini, siyasi,  ekonomik ve toplumsal bir güç haline gelerek yeni bir 
düzen kurmayı, 

 Siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürelkoşullar doğrultusunda muhtelif din, inanç ve 
düşüncelerden etkilenerek; özellikle batı dünyası tarafından takdirle karşılanan tevil, yorum ve 
bid’atlarla  İslamiyet’i  tahrif  ve  dejenere  ederek  yeni  bir  dini  öğreti  geliştirmeyi  hedefleyen 
Gülen’in bu öğretiyi İslam dininin modern bir yorumu olarak algılatma gayretine giriştiği,

 Söylemde İslam dini referans alınarak belirlenen prensiplerin örgüt menfaatleri 
uğruna;  İslam dininin  temel  ilkelerine  rağmen,  İslamiyet’te  olmadığı  şekilde  tatbik edilmesi, 
tatbikat  sırasında  insan  hak  ve  hürriyetlerinin  çiğnenmesi,  hukukun  ihlal  edilmesi;  üst 
kademelerdeki yöneticilerin üstünlük kompleksleri, örgüt menfaatlerinin din, vatan, millet ve aile 
gibi kutsal kavramların önüne geçmesinin oligarşik bir dikta idaresine işaret olduğu,

 Örgüt ideolojisinin temel olarak, örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumları ve 
medya kullanılarak iletildiği, bu şekilde sempatizan, taraftar ve militan toplamanın amaçlandığı, 
sadece dışa karşı değil, kendi içerisinde dahi kapalı bir kast sisteminin hakim olduğu, örgüt içi 
hiyerarşi,  gizlilik,  şifreleme,  din  istismarı,  tedbir  (takiyye),  katı  disiplin,  iç  denetim,  itaat, 
teslimiyet,  koşulsuz  sadakat,  bağlılık  ve  referans  prensipleri  doğrultusunda  güdümlü  hareket 
edecek  militanlar  arasında  önceden  sınırları  belirlenen  disiplin  içerisinde  birliktelik  ve 
dayanışmanın hedeflendiği,

 Eğitim sektörünü kamuflaj olarak kullananFETÖ/PDY’nin eğitim alanı dışında 
birçok sektöre el atıp kar getiren faaliyetlere yöneldiği, ülkede büyük bir ekonomik güç haline 
gelmeyi hedeflediği,

 Grup ismi vermekten imtina ederek dini bir grup, hareket ya da organizasyon 
olarak topluma sunulan FETÖ/PDY’nin, sistemden rahatsız olan insanları örgütleyip devletten 
ve toplumdan ayrı derin ve paralel bir devlet yapısı oluşturmayı amaçladığı,

 Gülen’in tüm kitap ve vaazları ile yürütülen soruşturmalarda elde edilen belgeler, 
mağdur,  müşteki  ve  tanık  ifadeleri  birlikte  incelendiğinde;  onun  öncelikle  dini  kavramları 
kullanarak  devletin  önemli  kurumlarını  işgal  için  gerekli  olan  insan  kaynağını  elde  etmeyi, 
bilahare bu insan kaynağı ile devlet yönetimini elde edip dönüştürmeyi amaçladığı, bu noktada 
FETÖ/PDY’nin, engel ya da tehdit olarak gördüğü görevlileri tasfiye etmek için yoğun çaba sarf 
etmeyi ve devleti tamamen işgal etme projesini hayata geçirmeyi planladığı, 

 Gülen’in, davet beklemeksizin harekete geçmeyi telkin eden fikirlerinin, ihsan ve 
dikte  edilen  bir  kurtulma,  kurtarma ve  yüceltme anlayışını  yansıttığı,  bu  anlayışa  göre  önce 
Fetullah Gülen’in fikirleri doğrultusunda aydınlanılıp kurtuluşa erileceği ve zirve noktası olarak 
görülen “sahabeler” seviyesine ulaşılacağı, sonrasında bu yolda ilerlerken hem ülke çapında hem 
de  dünya  ölçeğinde  “Ötekilerin”  kurtarılacağı  ve  kâmil  insanlığa  yükseltileceği,  örgüt 
mensuplarının ve dolayısıyla kendisinin (Gülen)’in “Hizmet (FETÖ/PDY)”içinde yer almak ve 
faaliyetlerine katılmakla cenneti hak etmiş ve kurtulmuş olduğunu dile getirdiği (“Fakat bundan 
sonra hiç bir lütuf olmasa bu cemaatin, bu güne kadar gelenlerin cennete girebilmeleri için hale 
hazırdaki  bu  durum yeter  ve  artar.”),  FETÖ/PDY’nin  bu  mantaliteden  hareketle  örgütlenme 
yöntem ve stratejileri geliştirerek hayata geçirmeye çalıştığı tespit edilmiştir. 

A.3. FETÖ/PDY’ninÖrgütlenme Yöntem ve Stratejileri

 Başta "Mülkiye, Adliye, Emniyet, Milli Eğitim ve TSK” olmak üzere Türkiye'de 
devletin  bütün  Anayasal  kurumlarını  ele  geçirmeyi  hedefleyen  FETÖ-PDY,  kurulduğu  ilk 
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günden  itibaren  devlet  içerisine  sızarak  kendi  özel  hiyerarşisi  ile  illegal  kadrolaşmaya 
gitmiştir.Bunu Gülen’in muhtelif ifade ve açıklamalarında rahatlıkla görmek mümkündür.

 Türkiye’de, ilk olarak Ege bölgesinde kurulan FETÖ-PDY, hücre tipi hiyerarşisi 
ve disiplinli yapısı sayesinde ülke sathına yayılmış ve illegal şekilde yapılanmıştır. Bu yapılanma 
yerleşim yerlerine göre kıta, ülke, bölge, şehir, ilçe, mahalle, semt, ışık evleri şeklinde dikey bir 
silsile izlerken kamu kurum ve kuruluşları,  bakanlıklar ve taşra teşkilatları,  yerel  yönetimler, 
üniversiteler,  kamu  iktisadi  teşebbüsleri  ve  özel  sektör,  hukuk  büroları,  bilişim  şirketleri, 
muhasebe firmaları gibi çeşitli alanlarda yatay, müstakil bir örgütlenmeye gidilmiştir. 

 FETÖ-PDY  kurucu  ve  yöneticileri  dikkat  çekmemek  ve  taraftar  toplamak 
amacıyla  “İmam” tabirini  kullanıyorlardı.  Örgüt  kurucusu ve lideri  Fetullah Gülen’in  Kainat 
İmamı  olarak  kabul  edildiği  hiyerarşi  içerisinde  “Kıta  İmamı,  Ülke  İmamı,  Bölge  (Eyalet) 
İmamı, İl (Şehir) İmamı, Küçük İl Bölge İmamı (Sadece Büyük Şehirlerde), İlçe İmamı, Semt ve 
Mahalle İmamı, Ev İmamları (Abileri) ve Ablaları”, Talebe İmamları, Serrehberler, Belletmenler 
ve müstakil “Kurum İmamları” gibi farklı idari pozisyonlar bulunmaktadır.

 Örgütün  amaçları  doğrultusunda  kullanabileceği  tüm devlet  kadrolarını  idare 
eden “Devair-i  Devlet  (devlet  daireleri)”  devlete,  hükümete  ve  bürokrasiye  paralel  derin  bir 
siyasi  otorite  şeklinde  örgütlenmiştir.  Örgüt  devlete  paralel;  hiyerarşik,  düzenli,  etkili  bir 
yapılanma oluşturmuştur. Kamu idareleri içindeki örgüt mensupları, resmi görevli ya da yönetici 
olarak hareket etmek yerine; paralel hiyerarşik, cemaat örgütlenmesinin bir ajanı gibi hareket 
etmektedirler.  “Devair-i  Devlet  (devlet  daireleri)”ne  bağlı  “Kurum  İmamı”  örgüt  içerisinde 
stratejik öneme sahipti. Zira “Kurum İmamı”, örgüt tarafından devlet teşkilatına paralel olarak 
kamu kurum/idarelerine  atanan yöneticiyi  ifade  ediyordu.  Dolayısıyla  ilgili  kurumdaki  örgüt 
üyeleri  tartışmalı  durumlarda  resmi  yöneticileri  yerine  “Kurum  İmamı”ndan  direktif  alarak 
faaliyetlerini sürdürüyorlardı. 

 FETÖ-PDY  toplumun  değişik  kesimlerinde  örgütlenmek  amacıyla  Türkiye 
imamlığına  bağlı  olarak  “Yatay”  imamlıklar  da  oluşturmuştu.  “Ehlibeyt  İmamlığı,  Roman 
İmamı, Varoş Bölgeler İmamı” gibi. 

 Örgütün mahrem işleri ile ilgilenen bir “Özel Hizmet Birimi” bulunmaktadır. Bu 
birim Mülkiye, Yargı, Emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT, Milli Eğitim ve Akademik Kadro 
“Kurum İmamları”ndan oluşmaktadır. Bu birim doğrudan “Türkiye İmamı”na bağlı olup, örgüt 
adına yürütülen tüm faaliyetler büyük bir gizlilik içerisinde sürdürülmektedir. 

 Türkiye'de insanların büyük bir kısmının yaşamında önemli bir yer tuttuğu ve 
sosyo-kültürel değer sistemi içerisinde önemli bir yere sahip olduğu için İslam dinini referans 
gösteren Gülen taktik gereği amacının, İslam dinini yaymak, ülkesine bağlı,  dindar, çalışkan, 
disiplinli,  hayırsever,  kazandığı  donanım ve öğrendiği  yabancı  dilleri  ile  yabancı  devletlerde 
ülkesini onurla temsil eden, ülkeyi barışa ve huzura ulaştırmak için çabalayan, ilim irfan sahibi, 
sözü sohbeti dinlenen, yalan söylemeyen, dürüst, ahlaklı, erdemli, dengeli, sağduyulu, duyarlı ve 
hayırsever bir nesil yetişmek olduğunu ifade ederek,  kitleleri mürşit bir din adamı olduğuna, 
zararsızlığına, eğitimci olduğuna, amacının hayır işleri, insan yetiştirme, eğitim, hoşgörü, barış 
ve diyalog olduğuna inandırmayı hedeflemiştir.

 FETÖ-PDY lideri Gülen bilhassa eğitimi örgütünün büyümesi için stratejik bir 
alan olarak belirlemiş,  elde ettiği  ya da yönlendirebildiği maddi kaynakları  büyük ölçüde bu 
alana kanalize etmiştir.Gülen tarafından “şarj evleri” ya da “meçhul ev” olarak nitelendirilen, 
şeffaflıktan  uzak,  gizli,  denetimsiz,  kontrolsüz  ve  belirsizhücre  tipi  “Işık  Evleri”  sayesinde 
yüzeysel  bir  din  eğitimi  ile  birlikte  eğitim  ve  barınma  desteği  sağlayan  örgüt,  bu  evlerde 
ideolojisi  doğrultusunda  bireysel  dönüşümler  gerçekleştirilmeyi,  ahlaki  ve  kültürel 
değerlerinden,  aile  ve  sosyal  çevresinden  yalıtılan  “güdümlü  tek  tip  kişilikler” 
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oluşturmayı;ideolojisini  yayarak  taban  kazanmayı,yardım  toplamayı,  çevreye  hakim  olmayı, 
nitelikli ve zeki beyinleri işleyerek sözde “Altın Nesil”, özde öğreti ve ideolojisini benimsediği 
örgüte  sadakatle  bağlı  militanlar  yetiştirmeyi  hedeflemiştir.  Bu  birimlerde  maddi  ve  manevi 
destek vaadiyle kazanılan örgüt üyeleri planlı veprogramlı bir ideolojik eğitimden geçirilecek ve 
kendisini örgüte adayacak "militan kimlikler"inşa edilecekti. 

 Bilhassa 1980 sonrasında FETÖ-PDY, “Işık Evleri” ile verilen ideolojik eğitimi 
takviye etmek ve faaliyetlerine meşru bir görüntü kazandırmak amacıyla, sınavla öğrenci alan 
eğitim  kurumlarına  hazırlık  yapmakla  görevli  “özel  dershaneler”,  barınma  sorunu  yaşayan 
gençler için yurtlar ve genellikle muhafazakar kesime hitap edecek özel okullar (kolejler) açarak 
hızla gelir elde etmeye ve kurumsallaşmaya başladı. Bu sayede bir yandan örgüt için gerekli 
maddi  kaynağı  elde edilirken diğer  yandan çeşitli  propaganda yöntemleriyle  insan kaynağını 
devşirilecekti.

 Örgüte üye seçiminde oldukça dikkatli ve kontrollü hareket edilmiştir. Şöyle ki, 
genellikle  eğitim  kurumlarının  ilk  ve  orta  kademelerine  yerleştirilen  öğretmen,  idareci  ve 
“Rehber  talebeler  (öğrenciler)”,  örgüte  kazandırılabilecek  karakter,  zeka  ve  niteliğe  sahip 
öğrencileri  belirliyor;  ikram ve  çeşitli  sosyal  etkinliklerle  bu  öğrencilerle  bir  bağ  kuruluyor; 
“Talebe  imamları”  mahrem  işlerde  kullanılacak  öğrencileri  seçiyor;“Kafalama”  yöntemi  ile 
örgütle organik bağı olmayan kişiler,  muhtelif  yöntemlerle sempatizan veya himmet vermeye 
razı hale getiriliyor; bir yemin metnini okuyarakörgüte kazandırılan ve örgüt amaçlarına göre 
eğitilen üyelerin davaya adanmışlıkları  ve yeterince örgüte bağlanıp bağlanmadıkları“Sadakat 
Testi” ile kontrol ediliyor;erkeklerden oluşan hücre evleri “Abi (Ev İmamı)”, kızlardan oluşan 
hücre evleri “Abla” adlı alt düzey örgüt yöneticisinin sorumluluğunda faaliyetlerini sürdürüyor; 
örgüte ait yurtlarda kalan talebeler, üst düzey örgüt yöneticilerden direktif alan “Serrehberler”e 
bağlı “Belletmenler”in gözetimi altında yönlendiriliyor;örgüt disiplinine uymayan üyeler “Şefkat 
Tokadı” adı verilen uygun bir ceza ile ikaz ediliyor; ikazlara rağmen yeniden kazanılamayan ve 
hain ilan edilen üye “zecr tokadı” ya da “Tart” adı verilen kararla örgütten çıkarılıyor; bununla da 
kalınmıyor, örgütten çıkarılan üye karalanarak örgüte zarar vermesi engelleniyordu.

 Fetih (Fethetme, Fetih Okutma) yöntemi ile kamu kurumlarına, özel kuruluşlara, 
sivil toplum örgütlerine, çeşitli görüşlere mensup siyasi oluşum ve partilere sızarak bu kurumları 
ele geçirmeyi hedefleyen FETÖ-PDY; Ordu, Emniyet, İstihbarat ve Yargı ile ilgili kurumlarla 
birlikte örgütün önem verdiği TİB, ÖSYM, TÜBİTAK gibi kuruluşları “Mahrem Yerler”; bunlar 
içerisinde  silah  bulunduran  TSK,  Emniyet,  MİT’i  ise  “Özel  Mahrem  Yerler”  olarak 
sınıflandırmıştı.  Buralarda  ve  “Hususi  Evler”de  “Mahrem  Hizmet”  adı  verilen  örgütsel 
faaliyetler yürütülüyordu. Bunun yanı sıra örgüt, “Parlatma” yöntemi ile özel olarak belirlenen 
üyelerinin reklamını yaparak bunları ön plana çıkarıyor ve kullanıyordu.

 Örgütün yetiştirdiği nitelikli öğrenciler bilhassa askeri lise veya polis kolejine 
yönlendirilmekteydi. Zamanla örgüt tarafından ele geçirilen sorular öğrencilere iletilmiş, mülakat 
sınavlarından  itibaren  tedbir  (takiyye)  yöntemleri  uygulayarak  bu  okullara  giren  ve  eğitim-
öğretim hayatlarına  devam eden  öğrenciler,  mezun  olduktan  sonra  takip  ve  kontrol  edilerek 
örgüte  hizmet  için  hazırlanmışlardır.  Mezun  olduktan  sonra  rütbe  alarak  TSK,  Emniyet, 
İstihbarat  alanlarında istihdam edilen bu şahıslar  örgüt tarafından da“yıldız takma töreni” ile 
taltif edilerek örgütsel eylemlerde kullanılmışlardır.

 Bu şekilde ilgili kurumlara sızan FETÖ-PDY’nin stratejisini örgüt lideri Fetullah 
Gülen  in  “Esnek olun,  sivrilmeden can  damarları  içinde  dolanın!”;  "bütün güç  merkezlerine 
ulaşıncaya  kadar  hiç  kimse  varlığınızı  fark  etmeden  sistemin  ana  damarlarında  ilerleyin!" 
şeklindeki sözleri gayet net olarak ifade etmektedir.

 İlgili kurumlara sızan örgüt üyesinin gerektiğinde “Tedbir” adı verilen takiyye 
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yöntemi ile yalan söyleyebilmesine, inandığından ve olduğundan farklı görünebilmesine, yaptığı 
yanlış  işin  sorumluğunu  başkasına  yüklemesine,  İslami  emir  ve  yasaklardan  muafmış  gibi 
davranabilmesine,  hukuku dolanmasına,  ahlaki  kuralları  çiğnemesine  ve  gizlenerek  muhatabı 
kandırmasına  müsaade  edilmişti.  Buna  göre  FETÖ/PDY  mensubu  gerektiğinde  namaz 
kılmayabilir, oruç tutmayabilir, her ortama uygun şekilde kılık kıyafet giyebilir, dini bir gruptan 
olduğu imajını verecek her türlü hareket ve davranıştan uzak durabilir, kendini milliyetçi, sosyal 
demokrat  gibi  gösterebilir,  zor  durumda  kaldığında  itimat  sağlamak  ve  deşifre  olmamak 
amacıyla örgütten olmayan kişileri FETÖ-PDY üyesi olarak ihbar edebilirdi. 

 Örgüte  sadakatinden  emin  olunan  üst  düzey  örgüt  üyeleri  arasında,  özel  bir 
gündemle  -gizlilik  derecesi  yüksek-  “Mahrem  Toplantı”lar  yapılıyor,  bu  minvalde  örgüt 
faaliyetlerinin  planlanması  ve  ihtiyaçlarının  belirlenerek  tedarik  edilmesi  amacıyla  “İstişare 
Toplantıları” ve “Mütevelli Toplantıları” düzenleniyor, belirlenen ihtiyaçları karşılamak ve örgüt 
için  gerekli  maddi  kaynağı  elde  etmek  amacıyla  “Himmet”  adı  altında  ayni  ya  da  nakdi 
yardımlar toplanıyor veya bedeni çalışma yükümlülüğü getiriliyordu. “Himmet”in %15’i “Kutsal 
Hoca  Payı”  olarak  Örgüt  lideri  Fetullah  Gülen  adına  ayrılıyor  ve  merkez  giderleri  için 
kullanılıyordu.

 Örgüt içerisinde Gülen'in "Olağanüstü haller  yaşamış bir  Veli  olduğu" görüşü 
yaygındı. Bu nedenle örgüt içerisinde, kutsal bir misyona sahip olduğuna inanılan Gülen, 'lider 
merkezli' bir yapı üzerine inşa ettiği örgütüne mensup militanlara gelişen teknoloji ile birlikte 
teyp kasetleri,  videokasetleri,  kitapları,  cd’leri,  çeşitli  dergilerde yer  alan başyazıları,  internet 
siteleri, radyo ve televizyon programları ile görüşlerini rahatça iletebilmiştir. 

 FETÖ/PDY’de Gülen’in verdiği kararı sorgulama anlamına gelecek her düşünce, 
eylem veya tavır  kuvvetle  ezilmekte,  liderin ve ona bağlı  diğer yöneticilerin  tüm talimatları, 
aklın da ötesinde bir kutsiyet kazandırılarak uygulanmaktadır. Gülen başta olmak üzere örgüt 
yöneticileri, halka hitap ederken büyük bir tevazu sergilerken, örgüt içerisinde mutlak bir otorite 
ile  hareket  etmekte  olup,  örgüt  içerisinde  ödül  ve  ceza  sistemini  katı  bir  şekilde 
uygulamaktaydılar.

 Örgüt  mensuplarının  evlilik  ve  boşanma  konusundaki  tercihleri  dahisosyal 
statüleri ve örgüt içerisindeki vazifeleri dikkate alınmak suretiyle üst yöneticilerinin telkinleriyle 
bir  tür  yönlendirme  ile  belirlenirdi.  Bu  şekilde  bir  yandan  aile  düzeyinde  kalıcı  taban 
oluşturulurken,  diğer  yandan  bu  evliliklerden  doğacak  çocukların  örgütün  devamlılığını 
sağlaması hedeflenir.

 Gülen,  “Hizmet  İnsanı”  olarak  nitelendirdiği  militanlarının  “azimli/kararlı  ve 
hizmete  karşı  itaatkâr  her  şeyin  sorumluluğunu  alması  gereken,  darbe  yediğinde  azmi 
bozulmayan, yüksek rütbelere geldiğinde kendi rütbesi değil  de hizmetin rütbesini ön planda 
tutan, hizmet içerisinde yapacağı görevlerin zor olabileceğine inanan ve bütün varlığını/canını 
/sevdiklerini hizmet için feda etmeye hazır olmaları” gerektiğini defaten vurgulamış, bireysel 
olarak hiçbir  anlam ifade etmeyen militanların örgüt bünyesindeki faaliyetleri ile fonksiyonel 
değer kazanacaklarını vurgulayarak kendilerini örgüte adamaları gerektiği fikrini empoze etmeyi 
hedeflemiştir. 

 İslami değerleri temel aldığını ileri süren ve buna paralel bir söylem kullanan 
FETÖ/PDY üyelerinin,  İslami  değerleri  zamana  ve  şartlara  göre  kendi  menfaat  ve  idealleri 
doğrultusunda  yorumlamaları,  barışık  olmaları  gereken  devleti  kendilerine  hasım  olarak 
görmeleri, açık ve şeffaf olmak yerine bir istihbarat örgütü gibi “kod isimler, özel haberleşme 
kanalları,  kaynağı  bilinmeyen  paralar”kullanmaları,  gerçek  siyasi  görüşlerini  ve  kimliklerini 
gizlemeleri,  hasımlarını  saf  dışı  etmek  için  her  türlü  baskı,  şantaj  ve  yasadışı  yöntemi 
kullanmaları,  yönetim  kadrosunun  faaliyetlerini  yurt  dışından  idare  etmesi,  çeşitli  yabancı 

14



misyon  temsilcileriyle  mahiyeti  bilinmeyen  görüşmelerde  bulunması  söz  konusu  yapının 
casusluk faaliyetlerini de kapsayan organize olmuş bir örgüt olduğunu ortaya koyan unsurlardır. 
Örgüte  kazandırılan  üyeler  hakkındaki  bilgilerin  silinmesi  ya  da  yanlış  isimle  kaydedilmesi, 
örgütle bağı kalmayanların kayıtların muhafaza edilmesi de bu yargıyı desteklemektedir.

 FETÖ-PDY zihinsel  manipülasyon,  algı  yönetimi,  zihin  yönlendirmesi,  beyin 
kontrolü ve korkutma teknikleri ile üyelerinin, kendilerine dayatılan sanal ya da yalanı, hakikat 
kabul  ederek savunmalarını  sağlamakta;  onları  örgüt amaçları  doğrultusunda yönlendirmekte, 
işledikleri  suçları  masum göstermekte,  psikolojik  baskı  ile  örgüt  içerisinde  kalmalarının  tek 
seçenek olduğunu kabullendirmekte,  gönül  bağı  ile  aklı  devre  dışı  bırakmakta  ve  böylelikle 
üyelerini  bir  arada  tutmayı,  örgütlü  tavır  sergilemeyi  ve  örgütsel  bağlılığı  güçlendirmeyi 
hedeflemektedir.  Bu  yöntemler  esasında  “zeki,  nitelikli,  dahi  ve  üstün  zekâlı”  denilebilecek 
üyelerin  zihni  melekelerinin  azalmasına  yol  açtığı  gibi  soyutlama,  benzetme,  ironi 
kabiliyetlerinin zayıflamasına, mizah duygularının yok olmasına, yol açmaktadır.Bunun yanı sıra 
değerlendirme  ve  yargılama  kabiliyetleri  kaybolan  örgüt  üyelerinin  bağışıklık  sistemleri 
zayıflamaktadır. Ayrıca uygulanan yöntemlerle güven kaybı yaşayan örgüt üyeleri aile ve sosyal 
çevrelerinden uzaklaşmakta,  dışarıdan dost ya da arkadaş edinmekte zorlanmakta,  dolayısıyla 
toplumdan soyutlanmaktadır.Bu şekilde örgüt üyesinde kimlik ve kişilik kaybı başlayıp paranoya 
oluşmaktadır.  Bunlarla  eşzamanlı  olarak  FETÖ/PDY  mensubuna,  örgüt  ideolojisi 
yüklenmektedir. Kişinin eski bağları, değerleri, ailesi, aidiyeti, dini veya milli duyguları ortadan 
kaldırılıp  yeni  program yükleme ile  ona  örgütsel  bir  kimlik  ve  kişilik  edindirilmektedir.  Bu 
aşamaya getirilen kişi artık kişilik özelliklerini ve değerlerini kaybetmiş kendisine verilen her 
talimatı yerine getirebilecek karakterde bir örgüt üyesine dönüşmüştür.

 Artık  militan  kimliği  şekillenen  hedef  şahsa,  vazife  ve  sorumluluk  verilerek 
örgüte bağlılıklarını  ‘adanmış  ruh’ seviyesine yükseltmesi  aşamasına geçilir.  Bu vazifeler  bir 
yandan itaat ve teslimiyet kültürünü yerleştirirken; diğer yandan ise başarının hazzı, hedefin yok 
olmaya yüz tutanözgüveni artırır. Hedef şahıs aldığı sorumluluk gereği zamanını, enerjisini ve 
maddi  gücünü  ‘Hizmete  (örgüte)’  adayarak  canından  ve  malından  feragatte  bulunsa  da 
nihayetinde hem bireysel olarak hem de örgütsel olarak maddi ve manevi kazanım sağlayacağını 
bilir.

 Diğer  yandan  örgüt  dışında  bir  dünyanın  cehennem  olduğuna  inanan,  örgüt 
mensuplarının asla hata yapmayacağını düşünen, ne ile itham edilirse edilsin dava arkadaşlarının 
aleyhindeki beyanlara asla inanmayan ve ne olursa olsun arkadaşlarını savunup örgütle birlikte 
hareket eden tek tip kişiliğe sahip örgüt mensubu bireyler oluşur.

 Tabandan  ve  çekirdekten  yetiştirilen  militan  profili  ile  birlikte  örgüt,  amacı 
doğrultusunda  kullanabileceği  yetişkin  bireylere  de  el  atmıştır.  Burada  hedef  kitle  örgüt 
tarafından kurulan istihbarat ağı ile belirlenmekteydi. Yine benzer örgüt, küresel faaliyetlerinde 
kullanacağı insan kaynağını da bu şekilde belirlemekteydi. 

 Her ne şekilde olursa olsun örgüte kazandırılmış hedefler, bulunduğu konuma 
göre hücresel toplantılar içinde yer alırdı. Bu örgüt stratejisi doğrultusunda askeriye, emniyet, 
yargı birimlerindeki gibi mahrem birimler olabileceği gibi eğitim alanındaki gibi açık birimler de 
olabilir.  Hücre  yapılanmasında  da  bir  hiyerarşi  mevcuttur.  Örgüt  yöneticileri,  örgütü  kontrol 
amaçlı alt birimlerde oluşturdukları hücresel yapılanmalar vasıtası ile örgüt dayanışması, örgüt 
içi disiplinin sağlanması, talimatların alt birimlere ulaşması, örgütün günlük olaylar karşısında 
geliştireceği  tavrın  tespit  edilmesi  ve  alınan  kararların  tebliği  amacını  taşımaktadır.  Örgüt 
toplantılarına yalnızca hücre içindeki kimseler katılabilir. Örgüte ne kadar bağlı olursa olsun bir 
başka hücreden hiç kimse diğer hücrede yapılan toplantıya katılamaz. Örgütün genel felsefesine 
uygun olarak herkes bilmesi gerektiği kadarını bilmeli ve hiç kimse daha fazlasını bilmemelidir. 
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Bu nedenle deşifre olmayı önlemek için her hücre kendi arkadaşlarını bilmektedir. Aynı yerde 
görev  yapan  iki  kişi  farklı  hücrelerde  olduğu  için  birbiri  hakkında  bilgiye  sahip  değildir. 
Toplantıya başkanlık eden üst sorumlu ise merkez yönetiminden gelen talimatları alt sorumlulara 
aktarmaktadır.  Alınan bu talimatlar sorumlular tarafından kısa notlar  halinde kaleme alınarak 
gereği  yapılınca  imha edilmektedir.  Örgüt  büyüyüp devleti  kontrol  altına  alma çalışmalarına 
başladıktan  sonra  bu  talimatlar  yazılı  metin  olarak  gelmeye  başlamıştır.  Gelen  talimatlar 
toplantıya  katılan  sorumluların  sayısı  kadar  çoğaltılıp  dağıtılmaktadır.  Bu  yazılı  metinler  de 
genel  itibarı  ile  iş  bittikten  sonra  imha  edilmektedir.  Periyodik  toplantılarda  gizliliğe  dikkat 
edilerek  bire  bir  bilgi  alışverişinde  bulunulmaktadır.  Kurumlar  arasında  iletişim  ihtiyacı 
olduğunda sorumlu sivil  imama bilgi verilerek iletişim gerçekleşmektedir.  Toplantı  ve sohbet 
programları  esnasında  gizlilik  kurallarına  riayet  edilmekte  ve  mekâna  tek  tek  girilmektedir. 
Mümkün olduğu kadar dikkat çekmeyecek davranışlar sergilenmekte, toplantı odasına girerken 
telefonlar kapatılıp bataryalar çıkarılmaktadır. Tedbir olarak bu toplantılara örgüt mensupları cep 
telefonlarını yanlarına almadan katılmaktadır. Farklı meslek grupları için farklı toplantı ortamları 
vardır. Böylece hücre yapılanması biçimindeki farklı meslek gruplarının birbirlerini tanımaları 
engellenmektedir. Gizliliği sağlamak için birbirlerini tanımayan kişilerin katıldıkları toplantılarda 
ise şahısların kendi aralarında konuşmaları, isim, ne iş yaptığı gibi birbirlerine soru sormaları 
yasaklanmıştır. Böylece toplantıya katılanların birbirlerini "abi, hoca vb." isimlerle çağırmaları 
sağlanmaktadır. Bir sonraki toplantının nerede yapılacağı bir önceki toplantıda kararlaştırılmakta 
ve toplantı yeri hakkında bir daha konuşulmamaktadır. Toplantı yeri çok acil bir durum olursa 
değiştirilmektedir.  Toplantıya  başkanlık  eden  imam,  üst  imamdan  gelen  emirleri  katılanlara 
aktarmakta, katılanlarca icra edilen faaliyetler de imama aktarılmakta ve rapor olarak üst imama 
ulaştırılmaktadır.  Örgütün  toplantılarına  katılanlar,  korkutulup,  metafizik  gerilim  altında 
tutularak örgütsel bağlılık korunmaktadır. Örgüt toplantılarında bağlılığını korunması ve üyelerin 
bilenmiş olarak göreve hazırlanması için örgüt lider ve üyelerinin yaşadığı olağanüstü olaylar 
varmış gibi hikayeciklerde bu toplantılar da aktarılmaktadır. Son dönemlerde örgütün sempatizan 
konumundaki  alt  tabakasının katıldığı  toplantılarda mevcut  hükümet aleyhine  bizzat  Fetullah 
Gülen  tarafından  söylenen  bedduaların  videoları  izlettirilmektedir.  Yakın  zamanda  Sayın 
Cumhurbaşkanının  öleceği  söylenerek  özellikle  örgüte  ait  okullarda  öğrencilere  dağıtılan 
duaların  günlük  olarak  tekrar  edilmesi  istenmiştir.  Bu  toplantılarda,  toplantıyı  düzenleyen 
sorumlu  şahıslar  tarafından,  örgüt  içerisinde  güven  sağlayan  elemanlara  paralarının 
bereketlenmesi için Fetullah Gülen'in okuduğu söylenilen bir (1) ABD Doları verilmiştir. 

 Örgüt  bahsedilen  faaliyetlerini  asıl  olarak  yüz  yüze  sohbetlerde  üyelerine 
aktarmakla birlikte haberleşme ihtiyacı olduğunda da canlı kurye kullanma, Kriptolu Ip Hattı 
kullanma ve “Skype, Tango, Kakao, Talk, Viber, Line, WhatsApp, Acrobits, Softphone, Bylock” 
vb. şifreli  programları kullanma gibi yöntemleri seçmiştir.  Bylock programı ile ilgili  devletin 
yetkili  birimlerince  yapılan  çalışma  sonucu  pek  çok  örgüt  mensubu  belirlenmiş  ve  yapılan 
soruşturmalarda sadece örgüt üyelerine şifreli yüklenebildiği yönünde ifadelere rastlanılmıştır. 
(Bylock  proğramı  şifreleme  sistemi  ile  kurulmakta  olup  ancak  örgüt  içerisindeki  başka  bir 
kullanıcı tarafından şifre onaylandığında aktif olabilmektedir.)

 FETÖ-PDY ile doğrudan ilgili olmayan şahısların örgütün beyan edilen felsefesi 
ile uygulamaları arasındakiçelişkileri ve hataları görmemiş olmaları normal karşılanabilir. Ancak 
büyük çoğunluğu zeka  düzeyleri  esas  alınarak  belirlenen ve  belli  bir  hiyerarşiye  tabi  olarak 
yetiştirilen üyelerin, örgüt içerisinde iken bu çelişki ve hataları fark etmediklerini ileri sürmeleri 
mantıkla çelişmektedir. Bu nedenle militanların adalet karşısına çıkarıldıklarında, bu çelişkileri 
zamanında fark edemediklerini ya da geç fark ettiklerini dile getirerek ağız birliği etmişçesine 
savunma mekanizmaları geliştirmeleri de temelinde sorgulanması gereken bir tutumdur. Dikkat 
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edilmesi  gereken  diğer  bir  husus  da,  bu  tutuma  dayalı  savunmanın,  militanların  aldıkları 
formasyonun  bir  neticesi  olduğu,  militanların  zeka  ve  eğitim  düzeyleri  dikkate  alındığında 
mantıkla bağdaşmadığıdır.

 Zamanla  FETÖ/PDY yurtdışında  da  örgütlenmeye  gitmiştir.  Örgütün  hemen 
hemen her kıtada sorumlu kıta imamı bulunmaktadır. Her kıta imamının altında ise sorumlu ülke 
imamları  vardır.  Kıta  ve  ülke  imamlarının  koordinesinde  o  ülkedeki  alt  yapı  çalışmaları 
yürütülmekte,  örgütünün  o  ülke  üzerindeki  politikaları  belirlenmektedir.  Ülke  imamları 
tarafından  özellikle  eğitim  faaliyetleri  adı  altında  ilgili  ülkede  sempati  kazanmaya  yönelik 
çalışmalar yapılmakta, o ülkenin bürokrat kesimi ile irtibata geçilmektedir. Herhangi bir sorunla 
karşılaşıldığında  mutlaka  Türkiye'deki  etkin  isimlerle  irtibata  geçilerek  sorun  aşılmaya 
çalışılmaktadır.

 
A.4. FETÖ/PDY’NİN Hiyararşik Yapısı :

 FETÖ/PDY mensuplarınca  “Kâinat  İmamı”  ve  “Mehdi”  olarak  kabul  edilen 
Fetullah GÜLEN’in liderliğini yaptığı örgüt; Danışman Kadrosu, Kıta İmamları, Ülke İmamları, 
Bölge  İmamları,  İl  İmamları,  İlçe  İmamları,  Esnaf  İmamları,  Semt  İmamları,  Ev  İmamları 
üzerinden örgütlenmiş ve tabana yayılmıştır.

 Kıta, ülke, bölge, şehir, ilçe, semt ve ışık evi sorumlularının yanı sıra kamuda 
(Bakanlıklar ve taşra teşkilatları, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu iktisadi teşebbüsleri) ve 
özel  sektörde  (Hukuk  büroları,  bilişim  şirketleri,  muhasebe  firmaları  vb.)  faaliyet  gösteren 
kurumların  her  birinin  başına  örgüt  tarafından  “İmam”  olarak  adlandırılan  ilgili  kurumların 
hiyerarşik yapıları dışında sorumlular atanmaktadır.

  Mülkiye, Emniyet, TSK, MİT ve Yargı içerisinde faaliyet gösteren imamlar ise 
ayrı  bir  yapılanma  içerisinde  yer  almakta,  bu  yapılanmada  yer  alanlar,  devletin  hassas 
kurumlarında görev yapmaları nedeniyle takip edilmemek için diğer örgüt mensuplarına nazaran 
daha fazla önlemler almakta ve teknolojinin iletişim konusunda sağladığı imkânlardan kontrollü 
bir seviyede istifade etmektedir.

 Türkiye'den sorumlu imama, beş bölge imamı, ona da bu beş bölgeyi oluşturan 
şehirlerden  sorumlu  imamlar  bağlıdır.  Her  şehir  büyüklüğüne  göre  alt  bölgelere,  bölgeler 
semtlere  bölünmüş  olup;  her  birisinin  başında  ayrı  bir  yetkili  (imam)  atanmıştır.  Semt 
imamlarının altında o semte bağlı evlerin, ışık evlerinin imamları yer alır. 

 Bu arada her küçük bölge en az yedi - sekiz evden oluşur; kimi bölgelerde ise on 
üç-on  dört  ev  bulunmaktadır.  Her  büyük  bölgenin  bir  'Zaman  Gazetesi  Sorumlusu' 
bulunmaktadır.  Bu  kişinin  görevi,  mütevelli  esnaflar  üzerinden  gazeteye  abone  bulmak  ve 
abonelerin takibini yapmaktır. Her mütevellinin belirli bir 'gazete aboneliği' hedefi vardır. Tiraj 
önemli olduğu için gazetelerin okunup okunmadığının önemi yoktur. Hatta bir kişinin gazeteye 
abone  olması  için  'okur-yazar'  olmasına  dahi  gerek  yoktur.  Abonelikler  'yıllık'  yapılır. 
Çoğunlukla  kredi  kartıyla  yapılan  bu  abonelikleri  'iptal  etmek'  de  mümkün  değildir.  Bazı 
dönemlerde bir  esnaf '20 - 30 abone'  hedefi alır ve bunu gerçekleştirir.  Öğrenci evlerinde ev 
imamları,  evde  kalan  her  öğrenciyi  abone  yapmakla  mükelleftirler.  Bu  uygulama, 
dershanelerdeki  öğrenciler  ve  bunların  velilerine  kadar  yaygınlaştırılabilmektedir.  Hatta  bir 
dönem, zorunlu abonelik Sızıntı dergisi için de söz konusu olmuştur. 

 
A.5.FETÖ/PDY’nin İstihbarat Ağı ve Arşivi :
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 Örgüt,  devlet  yapılanması içerisinde güçlü bir  istihbarat  ağına sahiptir.  Kamu 
kurumlarında  çalışan  örgüt  mensupları  elde  ettikleri  bilgileri  örgüte  aktarmakta  ve  toplanan 
bütün bilgiler birleştirilerek büyük bir havuz oluşturulmaktadır. Örgüt, hedeflerine ulaşmak için 
bu havuzdaki bilgi ve belgeleri amaca uygun hale getirerek hasım cephedeki kişi ve kurumlar 
aleyhinde  kullanmaktadır.  Süreç,  önce  olayın  kendilerine  yakın  medyaya  sızdırılması  ve 
kamuoyu oluşturulması ile başlamaktadır. 

 “Hizmet ve eğitim hareketi” olarak görünmesine rağmen, FETÖ/PDY'nin paralel 
kadrolaşma  hedefinin,  'askeri'  ve  'stratejik'  birimlere  yöneldiği;  gücün,  stratejik  bilginin  ve 
paranın olduğu her yerde örgütlendiği görülmektedir. Bu amaçlarla FETÖ/PDY; Mülkiye, MİT, 
TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde örgütlenerek, 'güvenlik bürokrasisi' ve 'istihbarat’ 
alanında  bir  ağ  oluşturma  yoluna  gitmiştir.  Bu  kurumların  yanı  sıra  bu  yapının,  paralel  bir 
örgütlenmeye giderek istihbarat ağına katmaya çalıştığı kurumlardan birisi de 'TÜBİTAK’ olmuş, 
Türkiye'nin en mahrem kurumlarından birisi  olan bu kurumda da örgütün derin bir  oluşuma 
gittiği anlaşılmıştır.

 TÜBİTAK'ın özellikle  en gizli  birimlerinden olan 'Bilişim ve Bilgi Güvenliği 
İleri  Teknolojiler  Araştırma  Merkezi  (BİLGEM)'deki  kadroları  sayesinde,  devletin  üst  düzey 
siyasi ve bürokratlarınca kullanılan kriptolu telefonların dinlenildiği ortaya çıkmıştır. 

 Örgüt  mensupları  dışında  yurt  içinde  ve  yurt  dışında  örgüt  amaçları 
doğrultusunda kullanabilecek yetişkin hedef kitle de örgüt tarafından kurulan istihbarat ağı ile 
belirlenmekteydi.  Ankara  C.Başsavcılığı  çatı  soruşturmasında  ifade  veren  tanık  Mahmut 
KARIMIŞ 1995 yılından itibaren örgütün illegal bilgileri arşivlediğini anlatmıştır. Yasadışı adli 
ve  önleme  dinlemeleri,  gelişmiş  cihazlarla  yapılan  teknik  takip,  telefon  ve  ortam  dinleme 
kayıtları,  kamu  personeline  yönelik  fişlemeler,  BİLGEM'deki  kadroları  sayesinde  üst  düzey 
siyasi  ve  bürokratlarca  kullanılan  kriptolu  telefonların  dinlenilmesi,  üst  amirlerinin  çalışma 
odalarına  "böcek"  tabir  edilen  dinleme  cihazları  yerleştirilmesi,  örgüt  içerisindeki  “abilik” 
ve“ablalık” müessesi sayesinde temas kurulan gençlerin ailelerinin dini, siyasi, ekonomik, etnik 
köken vb. durumları hakkında bilgi toplanması ve kamu kurumlarında çalışan örgüt üyelerinin 
mesai arkadaşları hakkında not tutmaları örgütün başlıca istihbarat kaynaklarıdır. Örgüt üyeleri 
temas kurdukları insanların kendilerinden olup olmadıkları, örgüte bakış açıları, irtibat bilgileri, 
sahip oldukları malvarlıkları,  dini ve etnik kökenleri,kişisel zaafiyetleri vb. konularda bilgiler 
toplayıpperiyodik  olarak  sorumlu  imamlara  vermektedir.  Her  bir  sorumlunun,  sorumluluğu 
altındaki  birime  ya  da  alana  ait  bilgileri  toplayıp  bir  üstüne  göndermesiyle  oluşan  kayıtlar 
periyodik olarakörgütün arşivine eklenmektedir. Örgüt yöneticileri tarafından, toplanan istihbari 
bilgiler  değerlendirilerek  hedef  belirlenmektedir.  Bu  aşamadan  sonra  dini  sohbet,  meslek 
dayanışması, kahvaltı, akşam yemeği, kişisel ve sosyal ilişkiler devreye girerek hedef ile irtibat 
güçlendirilmektedir.  Burada başlangıçta dini hassasiyetler ve ekonomik gerekçeler çok yoğun 
kullanılmakta olup sosyal etkinliklerle hedefin zamanını örgütle irtibatlı geçirmesi sağlanmakta, 
ilerleyen  süreçte  önce  maddi  bağlılık  sağlanıp  sonrasında  gruplar  oluşturulmaktadır.  Gruplar 
oluşturulurken  hedeflerin  örgüte  bağlılık  derecesi,  maddi  durumları,  iştigal  alanları,  kişisel 
zafiyetleri  vb  kriterler  dikkate  alınmaktadır.  İlerleyen  süreçte  örgüt  amacı  doğrultusunda 
kullanılacak  hedeflere  bulunduğu  grubun  belirlenen  kriterlerine  göre  toplantı  konuları 
seçilmektedir. İster küçük yaştan itibaren örgüt eğitimine tabi olsun ister sonradan hedefhaline 
gelsin örgüt ile irtibat kuran her kişiden, durumuna göre bazen maddi destek sağlama, bazen 
insan devşirme, bazen nüfuzunu kullanma vb şekillerde faydalanılmaktadır. Hedefler hakkında 
toplanan istihbarat ve ilerleyen süreç sonunda örgüte bağlılığı konusunda şüphe edilmeyen örgüt 
üyeleri ile yeni sohbet grubu adı altında hücresel yapılanmalar oluşturulmaya başlanır.
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A.6.FETÖ/PDY’nin Mali Yapısıve Gelir Kaynakları

 
 Gönüllülük  esaslı  sağlanan gelirler  (Himmet,  Kurban),  Kamu kaynaklarından 

elde edilen gelirler (Borsa Spekülasyonları, Devlet ihaleleri, Teşvik ve Hibeler), İşadamlarından 
sağlanan  gelirler  (Şantaj,  Tehdit),  ,  Örgüte  ait  şirket,  holding,  banka,  vakıf  ve  dernek 
faaliyetlerinden  elde  edilen  gelirler,  Eğitim  faaliyetleri  gelirleri,  (Dershaneler,  Özel  Okullar, 
Öğrenci Yurtları, Yardımcı sınav Kitapları, Örgüte ait basın ve yayın organlarına verilen reklam 
ve aboneliklerden elde edilen gelirler) STK’lardan sağlanan gelirler, suç örgütünü başlıca gelir 
kaynaklarındandır. 

 Örgüt  elde ettiği  bu gelirleri,  Şirket  ya  da Anonim Şirket  olarak kurulan söz 
konusu kuruluşlar sayesinde, ticaret veya bankacılık üzerinden sisteme sokmaktadır.

 Vakıflar adı altında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar için ise vakıflara tanınan 
vergi muafiyetlerinden yararlanılmakta, bir kısım para “bağış” adı altında söz konusu vakıflara 
verilerek yine ülkemiz ekonomik sistemine sokulmaktadır.

 Örgütün, sisteme sokulması yönünde sıkıntı çektiği gelir grubu, "Himmet–Kira, 
Burs–Aidat,  Kurban–Hisse,  Zekât–Üşür,  Çadır–Ramazan"  adı  altında  toplanan  paralardır. 
Şahıslardan alınan paraları  doğrudan il/ilçe sorumlusunda (Finans İmamında) toplanmakta ve 
saklanmaktadır.

 
A.7. FETÖ/PDY’nin Silahlı Gücü :

 FETÖ/PDY bir  yandan örgüt  ideolojisiyle  devşirdiği  insanlarla  yapılanmasını 
sürekli büyüterek "üniteleri" birer birer “fethetmekte”, diğer yandan da belirlediği politikaları 
devlete dayatarak toplumu istediği kıvamda şekillendirmek istemektedir.

 Nihai amaçlarına ulaşmak için TSK, Emniyet Teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı 
ve Özel Güvenlik Şirketleri  bünyesine sızdırılan örgüt mensuplarının silah ve silah kullanma 
yetkisine sahip olmaları, örgütlü yapının gerektiğinde maddi ve manevi cebrin yanı sıra silah da 
kullanmış olması gibi hususlar, FETÖ/PDY’nin silahlı bir suç örgütü olduğunu kanıtlamaktadır.

 

A.8. FETÖ/PDY’nin Emniyet Ve Yargı YapılanmasınıKullanarak Gerçekleştirdiği Bazı 
Yasa Dışı Faaliyetler:

 FETÖ/PDY amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik birçok yasadışı  eylemi kamu 
kurumlarında  ve  idarelerinde  kadrolaştırdığı  mensupları  aracılığı  ile  ve  “kamu  görevini  ifa 
görünümü” altında gizleyerek gerçekleştirmiştir. 

 Emniyet  ve yargı  teşkilatına sızdırılan FETÖ/PDY üyeleri,  usulsüz izleme ve 
dinleme  yapmak,  siyasi  ve  askeri  casusluk,  Milli  İstihbarat  Teşkilatı  insani  yardım  tırlarını 
aramak suretiyle casusluk yapmak, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak, 
fişleme yapmak, örgüte arşiv oluşturmak, şantaj için görüntü ve ses kaydı yayınlamak, tehdit, 
baskı, yıldırma, zorlama, karalama, sahte/hukuka aykırı delillerle soruşturma ve davalar açmak 
gibi birçok yasa dışı faaliyete imza atmıştır.

 Türkiye devletini ve başbakanını teröre destek veriyor gibi göstermek için gizli 
toplantıyı  casusluk  amaçlı  dinleyip  servis  etmek,  kriptolu  telefonların  kriptolarını  çözerek 
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hukuka aykırı şekilde elde ettiği dinleme kayıtlarına montaj yapmak ve servis etmek suretiyle 
hükümeti  yıkmaya teşebbüs etmek,  silah bulma ümidiyle  İHH Vakfı’nın Kilis'teki  bürosunda 
arama  yapmak,  başbakanın  evine  ve  kullandığı  ikametgaha  böcek  koyup  dinlemek  gibi 
faaliyetler örgütün 2014 yılında gerçekleştirdiği hukuka aykırı faaliyetlerden bazılarıdır.

 Örgütün kolluk kuvvetleri ve yargı içerisindeki kadroları aracılığıyla kurgulanan, 
sahte  ihbar  mektupları  ve  usulsüz  dinlemelerle  gerçeğe  aykırı  deliller  üzerine  inşa  edilen 
soruşturmalar ve davalar açılmış, mahkumiyet kararları verilmiştir. Toplumda yargı başta olmak 
üzere kamu kurumlarına duyulan güven yok edilmek istenmiş, örgüt kolluk kuvvetleri, yargı ve 
kamu  kurumlarındaki  FETÖ  mensupları  yardımı  ile  kendinden  olmayanlara  karşı  baskı, 
korkutma, yıldırma, sindirme ve tehdit faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. TSK ve devlet bürokrasisi 
itibarsızlaştırılmaya, devlet ve kamu kurumları zafiyet içerisinde gösterilmeye çalışılmıştır.

 Örgüt, son yıllarda adeta bir 'korku imparatorluğu' oluşturmayı başarmıştır. Bu 
sürecin  birinci  aşamasında,  yayınlanan  ya  da  yayınlanacak  olan  ses  kayıtları  kamuoyunda 
gündem oluşturan yazarlar tarafından geniş kitlelere 'iddia' şeklinde ana hatlarıyla duyurulmakta, 
ikinci  aşamada  şahıslar  tarafından  ortaya  atılan  bu  iddialar,  özellikle  belirli  basın  yayın 
kuruluşları aracılığı ile haberleştirilerek, ülke genelinde 'tartışılır'  hale getirilmektedir. Üçüncü 
aşamada ise, 'mevcut hükümet aleyhine tepkiselliğin arttırılması', 'kitlelerin harekete geçirilmesi', 
'devlet  kurumlarının  ve bürokrasinin yıpratılması'  gayeleri  ile  konu hakkında  bilinçaltı  algısı 
oluşturulan kitlelere hitaben sosyal medya ve basın yayın organları üzerinden algı operasyonları 
yapılmaktadır. 

 FETÖ/PDY’nin son dönemde devletin gizli bilgilerini, gizli toplantılarını, gizli 
telefon görüşmelerini, devlet kademelerindeki kendi unsurları vasıtasıyla her türlü yolu 'meşru' 
sayan bir anlayışla ele geçirip montajlayarak Twitter, Facebook, Youtube gibi sosyal paylaşım 
sitelerinde  yayınladığı,  devleti  ve  hükümeti,  'itibarsızlaştırmak'  suretiyle  'casusluk'  faaliyeti 
içerisine  girdiği  görülmüştür.  Öyle  ki,  devletin  en  mahrem  bilgileri  dahi  örgüt  mensupları 
tarafından medyaya servis edilmiştir.

 Örgüt özellikle yasadışı dinlemeler esnasında elde ettiği ses kayıtlarını medya 
organları  vasıtasıyla  "iddia"  şeklinde  kamuoyuna  ana  hatları  ile  duyurmakta,  ülke  genelinde 
tartışılır  hale  gelen  iddiaların  özel  bir  kurgu  ile  sunumunu  yapmakta  ve  hükümet  aleyhine 
tepkiselliğin artırılmasını, devlet kurumları ve bürokrasinin yıpratılmasını hedeflemektedir. 

 Bütün bunların, devletin tüm kurumlarının ele geçirilmesine ve anayasal düzenin 
ortadan kaldırılarak değiştirilmesine yönelik olarak, gelen talimatlar üzerine ve belirli bir strateji 
doğrultusunda gerçekleştirildiği, bu uğurda her türlü baskı, cebir vb. tarzda hareketlerin de örgüt 
tarafından meşru görüldüğü anlaşılmıştır.

A.9. FETÖ/PDY’nin Genel Yapısı :

 FETÖ-PDY lideri, yöneticileri ve üyelerinin, devlet otoritesini illegal yöntemler 
kullanarak ele geçirmek amacına yönelik olarak, ortak bir iradeye dayalı, devamlılık arz eden, 
planlı ve disiplinli bir oluşum içerisine girdikleri, aralarında güçlü ve hiyerarşik bir yapılanmanın 
mevcut  olduğu,  aralarındaki  birleşmenin  tek  bir  somut  suçu  işlemeye  yönelik  olmayıp  suça 
iştirak  boyutunu  aştığı,  örgütün,  sahip  bulunduğu  üye  sayısı  ve  araç  -  gereç  bakımından 
amaçlanan suçları işlemeye elverişli nitelikte bulunduğu,

 Örgütün  eğitim  malzemelerinin,  kitaplarının,  bildirisinin,  ideolojisini  anlatan 
belgelerin, evrak ve dokümanlarının, Ordu ve Emniyet içerisinde teşkilatlanmış silahlı gücünün 
bulunduğu, 

 1970'li  yıllardan  günümüze  kadar  toplumun  dini  duygularını  istismar  ederek 
“Himmet” adı altında paralar topladığı, elde ettiği maddi kaynaklar ile yurt içi ve yurt dışında 
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eğitim  müesseseleri  faaliyete  geçirdiği,  bu  eğitim  müesseselerinde  kendi  amaç  ve  ilkeleri 
doğrultusunda  öğrenci  yetiştirdiği,  insan  kaynağı  ile  ekonomik  ve  siyasi  gücünü,  ideolojisi 
doğrultusunda kullandığı, gerektiğinde cebir - şiddet ve diğer hukuk dışı yöntemlere başvurduğu, 
bu suretle devlet otoritesini baskı altına almayı, zaafa uğratmayı, yönlendirmeyi, alternatif bir 
otorite  olarak  ortaya  çıkmayı,  Türkiye  Cumhuriyeti  Devleti'nin  tüm  Anayasal  kurumlarında 
(yasama, yürütme, yargı erkleri dahil) kadrolaşmayı hedeflediği,

 Hedeflerine  ulaşabilmek  için  hayatın  olağan  akışı  içerisinde  beraber  hareket 
etmeleri mümkün olmayan özel şahıs, kamu görevlileri, polis, sivil toplum örgütleri üyelerinin 
bir  araya getirilerek güdümlü ve eşgüdümlü hareket  ettikleri  bilhassa bunlar  içerisinde TSK, 
Emniyet Teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Özel Güvenlik Şirketleri bünyesine sızdırılan bir 
kısım örgüt mensuplarının silaha ve silah kullanma yetkisine sahip oldukları, 

 Devlet  kadrolarında  etkin  hale  geldikten  sonra  kişilere  karşı  kamu  gücünü 
hukuka aykırı olarak, örgütsel amaçlar için cebren uyguladıkları, uygulanan cebir - şiddet sonucu 
bir çok kişinin öldüğü, sakat kaldığı, hastalandığı ve intihar ettiği,

 Örgüt içerisinde faaliyet gösteren kamu görevlilerinin makamlarını, çalıştıkları 
kurumların yetki, araç, gereç ve personelini örgütün amaçları doğrultusunda kullandıkları, 

 Devletin kurumsal yapısını tahripten,  kurum içi  ve kurumlar arası  çekişmeye, 
devletin en mahrem bilgilerini ifşadan vatandaşları baskı altına almaya ve inançlarını sömürmeye 
kadar birçok olumsuz faaliyete imza attığı,

 1980 yıllardan günümüze dershanelerinde veya okullarında yetiştirmiş olduğu 
kalifiye  insan  kaynağı  ve  izlemiş  olduğu  tedbir  ve  takiyye  politikaları  sayesinde,  devletin 
stratejik kurumları içerisinde kadrolaşma imkânına kavuştuğu; bilhassa yargı, emniyet, ordu, ve 
diğer  devlet  kurumlarına sızdırdığı  mensupları  aracılığı  ile  genellikle  dolaylı  olarak cebir  ve 
şiddet kullanmakla birlikte, gerektiğinde silah taşıma ve kullanma yetkisine haiz olan mensupları 
aracılığı ile doğrudan maddi ve manevi cebir kullanmaktan da kaçınmadığı,

 Sempatizanları  üzerinden  etkinliğini  arttırmak  ve  soruşturmaları  kamuoyunda 
tartışılır hale getirmek için örgütsel tavırlar belirlediği,

 Örgütsel faaliyetlerde gizliliğin ön planda tutulduğu, haberleşme, buluşma, rapor 
verme, doküman hazırlama - saklama ve arşivlemede özel şifreleme usullerinin kullanıldığı,

 Örgütsel faaliyetlerin devamlılığının ve lidere bağlılığın sağlanması adına düzenli 
olarak önceden belirlenen evlerde gizli örgütsel toplantıların yapıldığı, bunlarla ilgili dokümanlar 
/ raporlar düzenlendiği,

 Alınan tüm adli ve idari tedbirlere rağmen örgüt mensuplarının, örgüte yönelik 
olarak yapılması planlanan operasyonları önceden öğrenebilmek ve tedbir almak için devletin 
tüm resmi kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem alt yapılarına (UYAP, POLNET, TÜBİTAK, TİB 
vb.) sızdıkları,

 Kurumlara sızan örgüt mensuplarının ülke güvenliğine ve dış politikalara ilişkin 
devlet sırrı niteliğindeki toplantı ve görüşmeleri illegal olarak dinlendikleri ve servis ettikleri, 
kurumlar  arası  gizli  mahiyetteki  yazışmaları,  belge  ve  dokümanları  ele  geçirerek  internet 
ortamında yayınladıkları, 

 Sosyal  paylaşım  sitelerinde  açılan  “Haramzadeler,  Başçalan,  Fuatavni, 
Yıldızkulis” gibi sahte hesaplarla ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik paylaşımlar 
yaptıkları,  bunların  örgüte  müzahir  basın  -  yayın  kuruluşları  ve  internet  sitelerinde 
haberleştirilerek geniş kitlelere ulaştırıldığı,

 Birçok  kişinin  örgüt  mensuplarının  sızmış  olduğu  emniyet  ve  yargı  gücünün 
tehdidi ve baskısı altına alındığı, kişi güvenliğinin tamamen ortadan kaldırıldığı,

 Örgüt mensuplarının örgüte eleman temin etme hususunda düzenli ve sistemli 
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olarak  çalıştıkları,  örgüte  kazandırılması  amaçlanan  kişilere  yönelik  ikram-izzet-ziyafet 
yöntemlerini  uyguladıkları,  özellikle  küçük  yaştaki  başarılı  öğrencilere,  sahillerdeki  deniz 
evlerinde  ya  da  kırsal  alanlardaki  yayla  evlerinde  yaz  kampı  adı  altında  örgütsel  eğitim 
verdikleri,  bu  şahısların  temaslarının  kontrol  altına  alındığı  ve  test  edildiği,  planlanan  bu 
kamplara  davet  edilmenin  “düğüne  çağırmak”,  kamp  yapılacak  evlerin  ise  “köşk”şeklinde 
örgütsel olarak kodlandığı,

 Örgüt içerisinde faaliyet gösteren bazı kişilerin kaleme aldıkları köşe yazılarını, 
makaleleri, fikir beyanlarını, yorumları, yazdıkları kitaplarda, sosyal paylaşım sitelerinde, dizi ve 
filmlerde,  internet  medyasında,  gazetelerde  yayınlayarak  algı  oluşturdukları,  bu  suretle 
kamuoyunu,  siyasi,  hukuki,  ekonomik  ve  güncel  konularda  örgütün  amaçları  doğrultusunda 
yönlendirdikleri,

 Örgüt  mensuplarının  geniş  kitlelere  ulaşarak  sempatizanlarını  diri  tutmak  ve 
onlara mesaj vermek amacıyla dizileri, filmleri, sosyal medya araçlarını sıkça kullandıkları,

 Örgüt tarafından yönetilip yönlendirilen TV kanallarında yayınlanan dizelerde, 
tabana  mesajlar  gönderildiği,  operasyonel  bilgilerin  aktarıldığı,  önlem  olarak  da,  gerçek 
hayattaki  kişi  isimlerini  ve olayları  çağrıştıran karakterlere  yer  verildiği(CCK - KCK, Erkan 
Kondu - Ergenekon, Gezinti Olay - Gezi Olayları, Kararuhlu Yazarlar - Akit Gazetesi Yazarları),

 Kamuoyunda  güvensizlik  algılaması  ve  toplumsal  ayrışmalar 
oluşturulduğu/oluşturulmaya  çalışıldığı,  meydana  getirilen  toplumsal  ayrışmalar  neticesinde 
kamu  düzeninin  bozulmasının,  devlet  otoritesinin  zaafa  uğratılmasının,  ülke  genelinde  kaos 
ortamı  oluşmasının,  devlet  otoritesinin  zaafa  uğratılmasının,  adli  makamların  etki  altına 
alınmasının hedeflendiği, 

 Örgüt  mensuplarının,  örgüt  tarafından belirlenen tavırlara  uygun olarak  toplu 
dilekçe  verme  gibi  faaliyetler  gerçekleştirdikleri,  kamuoyu  oluşturmak  için  çeşitli  basın 
açıklamaları ve protesto gösterileri düzenledikleri,

 Kamuoyu  oluşturmak  ve  gözaltına  alınan  örgüt  mensuplarını  mağdur  olarak 
göstermek  için  medyayı  kullanmak  suretiyle,  özellikle  kadınların  ve  çocukların  ön  planda 
tutulduğu çeşitli eylemler yaptıkları anlaşılmıştır.

 Yürütülen  soruşturmalarda  sonucunda  elde  edilen  bilgi  ve  belgeler,  örgüt  ile 
bağlarını  geçmiş  tarihlerde  koparan  kişilerin  anlatımları,  açık kaynaklardan derlenen bilgiler, 
örgüt liderinin yapmış olduğu konuşmalar ve yazmış olduğu yazılar, Emniyet Genel Müdürlüğü 
arşiv kayıtlarında yer alan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde;

 Her ne kadar kendisini farklı şekilde adlandırsa da, FETÖ/PDY yapılanmasının 
aslında bir terör yapılanması olduğu ortaya çıkmış, bu yapılanma FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör 
Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması) ismiyle anılmaya başlanmıştır.

 Kurucusu ve lideri  Fetullah Gülen olan bu yapının paralel devlet yapılanması 
olarak anılmasının nedeni, örgütün stratejisi ve hedeflediği nihai amaçtan kaynaklanmıştır.

 Kendini ve amacını çok iyi  gizlemesi nedeniyle,  örgütün tanımlanmasında ve 
örgütle mücadelede farklı yaklaşımlar ortaya çıkmış, örgüt bu yaklaşım farklılıkların yarattığı 
zafiyeti kendi lehine kullanmaktan çekinmemiştir.

 FETÖ/PDY  Silahlı  Terör  Örgütünün  son  dönemlerdeki  faaliyetleri 
incelendiğinde;örgütün  Türkiye  Cumhuriyeti  Devleti'nin  tüm Anayasal  Kurumlarını  (yasama, 
yürütme,  yargı  erklerini)  ele  geçirmek  olan  nihai  hedefine  ulaşabilecek  gücü  elde  ettiğine 
inandığı, bu özgüvenle nihai hedefe ulaşmaya yönelik eylemlerini arttırdığı, 

 Nihai hedefe ulaşmak için başlatılan son sürecin, Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, 
İzmir Askeri Casusluk, Taşhiye, Selam Tevhid, MİT, MİT Tırları ve 17-25 Aralık gibi sahte / 
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hukuka aykırı delillere dayanan kurgu soruşturmalarla başlatıldığı, 
 Devletin  kurumlarına  sızan  ve  hiçbir  hukuki,  insani  ve  ahlaki  kaygısı 

bulunmayan  militanlar  aracılığıyla  gerçekleştirilen  bu  eylemlere  07.02.2012  tarihinde  MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması ile hız verildiği,

 Örgütün  önemli  finans  yapı  taşlarından  birisi  olan  dershanelerin  kapatılması 
kararının  alınması,  örgüte  yönelik  soruşturmaların  başlatılması,  örgütün  özellikle  TSK 
içerisindeki yapılanmasının gün yüzüne çıkması üzerine örgüt lideri ve mensuplarının paniğe 
kapıldığı, birkaç başarısız denemeden sonra tasfiye edileceği kaygısına kapılan suç örgütünün 
son  bir  atakta  bulunarak  15  Temmuz  2016  tarihli  Darbe  Kalkışmasını  hayata  geçirdiği 
görülmektedir.

 FETÖ'nün diğer terör örgütleri gibi amaca ulaşmada her yolu mubah ve meşru 
görerek  cebir  ve  şiddeti  yöntem  olarak  kullandığı,  ancak  FETÖ’nün  cebir  ve  şiddet 
yöntemlerinin diğer terör örgütlerine benzemediği, devlet içindeki silahlı ve örgütlü kadrolarını 
kullanarak  örgütsel  hedefi  elde  etmede  “devlet  içerisine  sızdırılmış  örgüt  üyeleri  vasıtasıyla 
kamu  gücünü  ve  hukuku”  kılıf  olarak  kullandığı,  örgüt  yöneticilerinin  hedeflerine  ulaşmak 
amacıyla  itaate  alıştırılmış  ve  kendilerine  bağlı  kamu görevlilerini  araç  olarak  kullandıkları, 
örgüt mensuplarının kamu gücünü de kullanarak uyguladığı cebir ve şiddetim ölümlere, kişilerin 
hürriyetlerinin kısıtlanmasına, kendilerinden olmayan bürokratların tasfiyelerine, örgüte finans 
sağlamaya, ülke içerisinde huzur ve sukunun bozulmasına veya ülkenin uluslararası alanda zor 
duruma düşmesine neden olduğu,

 Terör  örgütünün  teşebbüs  aşamasında  kalan  ve  başarısızlıkla  sonuçlanan  söz 
konusu eylemleriyle ilgili soruşturmalar yapılmış, yapılan bu soruşturmalarda, örgütün yapısı ve 
işleyişi hakkında önemli bilgilere ulaşılmıştır.

SONUÇ
 

 FETÖ/PDY’nin,  Uluslararası  anlaşmalarda  belirtilen  hususlar  doğrultusunda 
Türkiye’de  de  Kanun  koyucunun3713  sayılı  Terörle  Mücadele  Kanunu’nun  1.  maddesinde 
tanımladığı eylemleri gerçekleştirdiği söz ve eylemlerle sabittir. Şöyle ki, FETÖ/PDYcebir ve 
şiddet  kullanarak;  baskı,  korkutma,  yıldırma,  sindirme  veya  tehdit  yöntemleriyle,  Anayasada 
belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmeyi 
hedeflemiş, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya teşebbüs etmiş, Türk 
Devletinin  ve  Cumhuriyetin  varlığını  tehlikeye  düşürmek  istemiş,  Devlet  otoritesini  zaafa 
uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek için çaba sarf etmiş, temel hak ve hürriyetleri yok 
etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla her 
türlü suç teşkil eden eylemleri” gerçekleştirmiştir.

B. ŞÜPHELİLERE ATFEDİLEN SUÇLARIN AÇIKLANMASI

B.1. FETÖ-PDY Medyası

 Basın  ve ifade  özgürlüğü genellikle  haber,  fikir  ve düşünceleri,  kitle  iletişim 
araçları vasıtası ile serbestçe açıklayabilme özgürlüğü olarak tanımlanmıştır. Basın özgürlüğünün 
kapsamı  ülkemizde  Basın  Kanunu’nun  3.  maddesinde  “Bu  özgürlük;  bilgi  edinme,  yayma, 
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eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir” şeklinde düzenlenmiştir.
 Bütün özgürlüklerde olduğu gibi  basın ve ifade özgürlüğünün de dünyada ve 

Türkiye’de  sınırları  çizilmiştir.  Buna  göre  basın  yayın  organlarında  kişi  ya  da  kuruluşların 
haklarını  ihlal  niteliğinde  ifadeler  kullanılması;  ulusal  güvenliği  tehdit  edebilecek,  toplum 
huzurunu  ve  asayişi  bozabilecek  beyanlarda  bulunulması  halinde  basın  ve  ifade  özgürlüğü 
sınırlandırılabilir. 

 2013 yılından önce izlediği strateji gereği Türkiye Cumhuriyeti  Devleti’ne ve 
hükümetine; kişi, kuruluş ve kurumlara karşı gizli ve derinden bir mücadele yürüten FETÖ-PDY 
medyası  2013  yılından  itibaren  FETÖ-PDY’nin  eylemleri  ile  eşzamanlı  olarak  Türkiye 
Cumhuriyeti devletine ve hükümetine; kişi, kuruluş ve kurumlara karşı açıktan saldırıya geçmiş, 
basın ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aşarak devlet  sırlarını  ifşa etmiş,  örgüt ideolojileri ve 
amaçları doğrultusunda algı oluşturmuş, meşru hükümetleri çalışamaz hale getirmeyi hedeflemiş, 
Türkiye’yi uluslararası arenada suçlu göstererek zor duruma düşürmek istemiş, kişi, kurum ve 
kuruluşların haklarını ihlal niteliğinde ifadeler kullanmaya; ulusal güvenliği tehdit edebilecek, 
toplum  huzurunu  ve  asayişi  bozabilecek  beyanlarda  bulunmaya  başlamıştır.  Bu  eylemlere 
geçmeden önce FETÖ-PDY medyasının tarihi süreç içerisinde gelişmini ve amaçlarının neler 
olduğunu ve yayın ilke ve politikalarının nasıl belirlendiğini tahlil etmekte fayda vardır.

 Nurculuğun bir kolu olan Yeni Asya hareketinden ayrı hareket ederek FETÖ-
PDY’nı örgütlemeye başlayan Fetullah Gülen, faaliyetlerine meşru bir görüntü kazandırabilmek, 
daha geniş kitlelere ulaşabilmek, örgütün finansmanını ve devamlılığını sağlamak maksadıyla 
eğitim-öğretim  ve  medya  alanlarında  görünürde  din  ve  ahlak  temelli  ancak  esasta  menfaat 
odaklı; dini, siyasi ve iktisadi hedefleri olan ağlar kurmak üzere harekete geçmiş, bu bağlamda 
1979  yılı  Şubat  ayından  itibaren  örgüt  üyeleri  ile  birlikte  Sızıntı  dergisini  yayınlayarak 
düşüncelerini bazen doğrudan bazen dolaylı olarak dile getirmeye başlamıştır.

 Ülkede  siyasi,  iktisadi  ve  sosyal  sıkıntıların  yaşandığı  bu  dönemde  meşhur 
ağlayan çocuk fotoğrafının yer  aldığı kapakla ilk  sayısını yayımlayan Sızıntı;  “eğitim,  bilim, 
iman, sevgi, barış ve hoşgörü sayesinde ülke sorunlarının çözüleceğini” ifade ediyordu. Kulağa 
gayet hoş ve mantıklı  gelen bu söylem, bundan böyle Fethullah Gülen tarafından örgütlenen 
FETÖ-PDY’nin gizli ajandasındaki faaliyetlerini gizleyen bir paravan olarak kullanılacaktı. 

 Tarihi süreç içerisinde FETÖ-PDY’nin eğitim öğretim faaliyetleri kaliteli eğitim-
öğretim kurumlarına giriş  amacıyla  hazırlık  yapılan veya  yabacı  dil  eğitiminin verildiği  özel 
dershaneler, özel okullar (kolejler), yurtlar ve ışık evlerinde organize edilirken; muhtelif gazete, 
dergi,  tv,  radyo  ve  internet  sitelerimedya  alanındaki  örgütlenmede  işlevsel  bir  rol  oynadı. 
İddianamemize  esas  olan  ve  organizasyonun  büyümesiyle  birlikte  Feza  grubu  çatısı  altında 
örgütlenecek olan medya alanındaki faaliyetlerin nüvesini oluşturan Sızıntı dergisi ile birlikte 3 
Kasım 1986 tarihinden itibaren Ankara’da yayımlanmaya başlanan ve 1987 yılında tamamen 
FETÖ-PDY’nin kontrolüne geçen Zaman gazetesi bu örgütün medyadaki “amiral gemisi” haline 
geldi.FETÖ-PDY bundan böyle günlük olarak yayınlanacak,  geniş  kitlelere  ulaşarak örgütsel 
faaliyetlerin propagandasını yapabilecek bir yayın organına sahip olmuştu.

 Başlangıçta özellikle “İslami kesime yönelik yalan haberleri çürütmeye ve doğru 
haber yapmaya yönelik bir yayın politikası” izleyen Zaman gazetesi 1987 yılı içerisinde FETÖ-
PDY önde gelenlerinden Alaeddin Kaya tarafından satın alındı veİstanbul’a taşındı.  Alaeddin 
Kaya ile birlikte örgüt liderinin yakın çevresinden Dr. İsmail Büyükçelebi ve Abdullah Aymaz 
yayın politikalarını belirliyordu. Bu da FETÖ-PDY ile doğrudan bağlantılı olmayan isimlerin 
Zaman gazetesinden ayrılmasına ve bu gazetenin tamamen FETÖ-PDY’ye hizmet edecek bir 
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yapıya sahip olmasına zemin hazırladı.  Bu dönemlerde yeterli  tiraja ve gelire sahip olmayan 
Zaman  gazetesinin  halktan  toplanan  ve  “himmet”  adı  verilen  kayıt  dışı  bağışlarla  ayakta 
kalabildiğini  hemörgüt  lideri  Gülen  hem de  Zamangazetesinin  kurucu,  yönetici  ve  yazarları 
çeşitli vesilelerle alenen ifade ve itiraf etmekten çekinmemişlerdir.

 1988 yılından itibaren İzmir’de üç aylık periyotlar halinde yayımlanan Yeni Ümit 
dergisinde de Fetullah Gülen’in yazıları yayımlandı.

 1990’lardan itibaren medya alanındaki faaliyetlerini artıran FETÖ-PDY, medyayı 
adeta bir “silah” olarak kullanmak suretiyle bilgi kirliliği ve manipülasyonlarla algı oluşturarak 
sistemli bir şekilde toplumu yönlendirmeye başladı. Artık Gülen sadece kendi yayın organlarında 
değil, diğer yayın organlarında boy göstermeye başlamış; sadece muhafazakar çevrelerde değil 
gerek yurt içinde gerekse yurtdışında çeşitli din, inanç ve düşüncelere mensup şahıslarla dirsek 
temasına  geçmiş,  örgütü  destekleyebilecek  tarzda  düşüncelere  sahip  şahısları  yazar  olarak 
örgütüne katmıştır.

 1993 yılından itibaren  Feza  grup dünyaya  açılmış;  Zaman  Romanya,  Zaman 
Bulgaristan,  Zaman  Azerbaycan,  Zaman  Avrupa,  Zaman  Amerika,  Zaman  Benelux,  Zaman 
Vandaag  (Hollanda’da),  Zaman  Avusturya,  Zaman  Kazakistan,  Zaman  Kırgızistan,  Zaman 
Makedonya ve Zaman Türkmenistan adlı gazeteler yayınlanarak muhtelif ülkelerde dağıtılmıştır.

 Gazete  ve  süreli  yayınlarla  geniş  kitlere  ulaşmayı  hedefleyen  FETÖ-
PDYuluslararası  habercilik  ve  haber  servisi  yaparak  etki  alanını  daha  da  genişletebilmek 
düşüncesiyle 1994 yılında Cihan Haber Ajansı’nı kurmuş,bu ajans kısa süre içerisinde Türkçe ile 
birlikte İngilizce ve Arapça haber ve servis hizmeti sunacak seviyeye ulaşmıştır.

 1994 yılı Aralık ayından itibaren yayımlanmaya başlayan Aksiyondergisi de “batı 
tarzı habercilik” anlayışı ile örgüte hizmet eden bir medya organı haline gelmişti.

 Feza grup bünyesinde toplumsal  ve kültürel  temaları  işleyen Yeni  Bahar  adlı 
dergi, Zaman gazetesinin eki olarak Püff adlı mizah dergisi, Turkish Rewiev ve Cihan dergi gibi 
süreli  yayınlarlabirlikte  Radyo  Cihan,  Irmak  TV  ve  Cihan  Network  grubun  medyadaki 
temsilcileri olarak kayıtlara geçmiştir.

 Dünyada ve Türkiye’de internet kullanım alanının son derece sınırlı olduğu bir 
dönemde (2 Aralık  1995);  yayına  başlayan www.zaman.com.tr  ise  “Türkiye’de internetin  ilk 
Türkçe  gazetesi  olması”  dolayısıyla  örgüte  ciddi  denilecek  bir  destek  sağlamış,  bu  destek 
internetin yaygınlaşmasıyla birlikte üst düzeye ulaşmıştır.

 FETÖ-PDY’nin medya alanındaki  bu atılımlarının temelinde Gülen’in 1990'lı 
yıllarda Türkiye’de ve dünyada üst düzey devlet adamları, muhtelif din ve inanç temsilcileri ve 
istihbarat servisi sorumluları ile kurduğu temasların etkili olduğu kuşku götürmez bir hakikattir. 
Zaten  gerek  Gülen,  gerekse  örgütüne  bağlı  yayın  organları;  faaliyetlerinin  üst  düzeyde 
desteklendiği  algısını  oluşturabilmek  maksadıyla  gizlemeye  gerek  duymadıkları  bu  temasları 
çeşitli  şekillerde  sunarak  örgütün  reklamını  yapma  fırsatı  elde  etmişlerdir.  Türkiye’den 
ayrılmadan önceüst  düzeyde temaslar  kuran Gülen,  Amerikan gizli  servisi  CIA Başkanlığına 
getirilen  Morton  Abromowitz  ile  1983  ve  1990  yılları  arasında  görüşerek  dostluk  kurmuş, 
Abraham Foxman  ve  Papa  II.  John Paul  ile  görüşmeler  yapmıştır.  Örgüt  medyasında  gerek 
kamuoyunda gerek Türkiye kamuoyunda gerek Uluslararası kamuoyunda ünlü (futbolcu, artist 
vs.)  şahıslarla  yapılan  temaslar  yoğun  olarak  işlenmiş  propaganda  malzemesi  olarak 
kullanılmıştır.

 12 Eylül  1980 askeri  darbesinidestekleyen Gülen  ve FETÖ-PDY medyası  28 
Şubat  1997  postmodern  darbesine  de  aynı  şekilde  destek  vermiştir.Türkiye’de  bu  tür 

25



antidemokratik  eylemlerden  en  fazla  etkilenen  kesimlerin  başında  muhafazakar  kesimleryer 
aldığı halde sözde “İslami değerlerle mücehhez bir toplum ideali” olan Gülen’in bu tür eylemleri 
desteklemesi ve yaşanan süreçlerden sürekli gücünü artırarak çıkması,sorgulanması gereken bir 
husustur.

 28 Şubat ertesinde (17 Nisan 1997 tarihinde) katıldığı bir televizyon programında 
“Cumhuriyet ve laiklik şimdiye kadar hiçbir  dönemde bu denli tehlikeye girmediği için,  onu 
korumakla  görevli  kesimler,  haklı  olarak  sesini  yukseltmektedir.  Millî  Guvenlik  Kurulu  bir 
anayasal  kurumdur  ve  kendi  İçtihatları  gereği  ulke  verejim için  tehdit  ve  tehlike  gördukleri 
hususlarda tedbir ve teklif getirmeleri elbette sorumlulukları gereğidir ve bu içtihatları yanlış bile 
olsa  kendilerine  sevap  getirir”  şeklindeki  sözleriyle  birlikte  mevcut  hükümetin  iktidardan 
çekilmesi gerektiğini ifade eden Gülen, bir kez daha darbe ile yönetime müdahale etmek isteyen 
kesimlerin yanında yer almıştır.

 28  Şubat  sürecinde  Zaman  gazetesi,  bağlı  olduğu  örgütün  lideri  Gülen’in 
düşünceleri  doğrultusunda  bir  yayın  politikası  takip  etti.  28  Şubat’ın  etkisinin  yoğun  olarak 
hissedildiği  ilk  dönemlerde  Fethullah  Gülenaleyhinde  herhangi  bir  dava  açılmadı.  FETÖ-
PDY’ye bağlı oluşumların ve yayın organlarının faaliyetlerine de engel olunmadı. 1999 yılı Mart 
ayı içerisinde Gülen sözde tedavi amacıyla ABD’ne gitti. Ancak Gülen’in Amerika’ya gidişinden 
bir  kaç  ay  sonradır  ki;  19  Haziran  1999  tarihinde  haber  bültenlerinde  Gülen’in,  devlet 
kurumlarına sızarak devleti ele geçirmeye yönelik ifadelerinin yer aldığı ve artık kamuoyunun 
malumuolan kaset  yayınlandı  ve bir  yılı  aşkın bir  süre sonra DGM savcılarından Nuh Mete 
Yüksel “Laik devlet yapısını değiştirerek yerine din kurallara dayalı bir devlet kurma amacıyla 
yasadışı  örgüt  kurduğu” gerekçesiyle  Gülen  hakkında  dava  açtıysa  da,  daha  sonra  bu dosya 
askıya alındı.

 Yurtdışında muhtelif ülkelerde faaliyetlerde bulunan FETÖ-PDY bilhassa ticari 
yatırım yaptığı ve eğitim çalışmaları yürüttüğü ülkelerde medyanın gücünü kullanıyor; Zaman 
gazetesi “örgütlenme aracı” olarak kullanılıyordu.

 2005 yılında Örgütün önde gelen üye ve finansörlerinden Akın İpek tarafından 
satın alınan Bugün gazetesi de farklı bir kulvarda FETÖ-PDY’nin medya gücüne güç katmıştır.

 2006 yılında Ali Özmen Safa, (Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi) Alaaattin 
Kaya ve oğlu Cüneyt Kaya tarafından satın alınan Star gazetesinde de hisselerin %60 gibi büyük 
çoğunluğu o dönem örgüte yakın isimlerden Alaaattin Kaya ve oğlu Cüneyt Kaya’ya ait idi. Bu 
hisselerin  elden çıkarılmasına  değin  Star  gazetesi  de büyük oranda FETÖ-PDY’nin  kontrolü 
altına girdi.

 2007  yılından  itibaren  Türkiye’de  İngilizce  olarak  yayımlanmaya  başlanan 
Today’s Zaman (pazar günleri Sunday’s Zaman) ise yerli yazarlarla birlikte Türkiye ile ilgilenen 
ve  dünyada  tanınan  yabancı  siyasetçi,  akademisyen,  bürokrat,  yazar,  ve  araştırmacıların 
yazılarına yer vererek örgüte farklı bir taban yaratmaya çalışmaktaydı.

 2002 Genel seçimleri öncesinde herhangi bir siyasi partiye açık destek vermeyen 
FETÖ-PDY yayın organları seçimler sonucunda iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak 
Partisi) Hükümetleri ile ilk dönemlerde açıktan karşı kaşıya gelmekten kaçındılar. Ne var ki; Ak 
Parti Hükümeti’nin, FETÖ-PDY’nin gizli faaliyetlerini öğrenerek bu faaliyetlere son verebilmek 
maksadıyla  harekete  geçmesi  üzerine  örgüt  medyası  basın  özgürlüğü  ile  çizilen  sınırları 
çiğneyerek açıktan hükümete yönelik saldırılara başladı.

 Ergenekon soruşturmalarında aktif olarak çalışan ve sonradan FETÖ-PDY üyesi 
olduğu anlaşılan emniyet mensuplarının 2011 yılı içerisinde mevzuata uygun bir şekilde görev 
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yerlerinin değiştirilmesi Zaman gazetesinin iktidara tehdit yollu telkinlerde bulunmasına neden 
oldu.

 16  Eylül  2011  tarihinde  Zaman  gazetesinden  Ali  Ünal,  doğrudan  dönemin 
Başbakanı  Sayın  Recep  Tayyip  Erdoğan’ı  hedef  alarak;  “Sayın  Başbakan'dan  beklentimiz, 
kendisini  övenlere,  takdir  edenlere  değil,  ülke  ve  millet  sevgisiyle,  kendisinin  de  hayrını 
düşünerek  doğruyu,  gerçeği  işaret  edenlere,  gerektiğinde  gerekli  tenkidi  yapanlara  kulak 
vermesi,  dünya  ve  şahısları  adına  hiçbir  beklentileri  olmayan  kanaat  önderlerine  aklını  da, 
kalbini de açması, daima gerçek rey ve basiret sahipleriyle istişare etmesi, çevresinden de övgü 
ve takdir değil, daima doğruyu dile getirmelerini beklemesidir.” şeklinde telkinlerde bulunmaya 
kalkıştı.Kanaat  önderinden  kastın  FETÖ-PDY lideri  Gülen  olduğu  15  Temmuz  2016  darbe 
teşebbüsü sırasındaki söylemlerden net bir şekilde anlaşılacaktı.

 Örgütün  tarzına  uygun  ima,  töhmet  ve  tehdit  yollu  göndermeler  Hükümet, 
dershaneleri kapatma düşüncesini hayata geçirmeye kalktığında daha da arttı.  12 Kasım 2012 
tarihinde  Ali  Ünal,  bütün  reformlarda  “gayenin  siyasi  ve  ideolojik  ”  olduğunu  ifade  ederek 
yapılmak istenenin  “özel  müteşebbis  hürriyetine”  müdahale  olduğunu ileri  sürdü.  Görünürde 
normal bir eleştiri gibi görünen bu düşünceler Türkiye’de dershanelerdeki muazzam payı dikkate 
alındığında  FETÖ-PDY’nin  menfaatlerini  savunmak  için  sarf  edilmişti.  Bu  tarihten  itibaren 
Zaman gazetesi,  Hükümet  aleyhine  yalan  haberler  üretmeye  başladı.  Örneğin  7  Aralık  2012 
tarihinde  Zaman  gazetesinde  yayınlanan  “Kaçak  Akaryakıta  Hapis  Cezası  Kalkıyor”  başlıklı 
haber  Gümrük  ve  Ticaret  Bakanlığı  tarafından  yalanlandı.  Bundan  sonra  örgüt  menfaatleri 
doğrultusunda  hükümete  yönelik  eleştiri  dozajını  artıran  ve  hukuki  müeyyidelerden 
etkilenmemek amacıyla  hükümete profesyonelce imalı  ve şifreli  ya  da üstü kapalı  hakaretler 
yağdıran  Zaman,  Hükümetin  dershaneleri  kaldırmaya  yönelik  kararlılığı  karşısında  tekrar 
saldırıya geçti  ve bunu “eğitime darbe vurmaya yönelik” bir  uygulama olarak okuyucularına 
sundu.

 Bu  arada  6  Nisan  2015  tarihinde  Feza  Gazetecilik  A.Ş.  Levent  Kenez’in 
idaresinde  Meydan  adlı  gazeteyi  yayınlamaya  başladı.  13  Kasım  2015  tarihinde  olası  bir 
operasyonda  zarar  görmesini  engellemek  amacıyla  bu  gruptan  ayrılarakLevent  Kenez’in 
idaresinde yayına devam etti.

 Bu noktada detaylara girmeden önce FETÖ-PDY medyasının amaçları ve yayın 
ilke ve politikalarının nasıl belirlendiğini izah etmek gerekir.

 B.2. FETÖ-PDY Medyasının Amaçları, Yayın İlke ve Politikalarının 
Belirlenmesi 

 FETÖ/PDY, tabanı ile haberleşmeyi sağlamak, tabanını motive etmek ve çeşitli 
propaganda  teknikleriyle  kamuoyunu  yanlış  yönlendirebilmek  amacıyla  medyayı  etkili  bir 
şekilde  kullanmıştır.  Örgütün  medyadaki  en  temel  faaliyeti,  örgüt  amacı  ve  stratejisi 
doğrultusunda algı operasyonu yapmaktır. Bu yolla örgüt toplumdaki tepkiselliği yönlendirmekte 
kendisine  meşruiyet  alanı  sağlamaya  çalışmaktadır.  Algı  operasyonları  yapılırken  medya  çok 
etkin  kullanılmakla  birlikte  örgütsel  faaliyetler  çerçevesinde  toplumun  muhtelif  kesim  ve 
katmanlarına sızmış örgüt mensupları da bulundukları konuma göre dedikodu yaparak, istihbarat 
toplayarak, sahte delil üreterek, yargılama konularında örgüt menfaatini gözeterek veya maddi 
destek sağlayarak bu algıya destek olmuşlardır. Yapılan bu algı operasyonu, bireylerin objektif 
olmaktan  uzaklaşarak  örgüt  ideolojisi  ve  amaçları  doğrultusunda,  örgüt  gözüyle  olaylara 
yaklaşmalarını ve dolayısıyla yanlış değerlendirme yapmalarını hedeflemektedir.

 Gülen tarafından düzenlenen "sohbet" adlı örgüt propagandaları, örgütün medya 
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organları  tarafından  geniş  kitlelere  iletilmekte,  bu  yöntemle  toplum  tabanında  taraftar 
toplamaktan  ziyade  örgüt  mensuplarına,  örgüt  dili  ve  jargonuyla  gizli  ya  da  açık  talimatlar 
verilmektedir.  Sohbetlerde  dini  bir  konu  anlatılıyormuş  gibi  yapılıp  gerçekte  siyasi,  sosyal, 
kültürel ve ekonomik meselelerle birlikte örgütün geleceği ile ilgili konular işlenmekte, örgüt 
propagandası  yapılmaktadır.  Örgüt  lideri  medya  üzerinden verdiği  talimatlarla  örgüt  tabanını 
motive ederek harekete geçirmeyi hedeflemektedir.

 Bilhassa Zaman gazetesi FETÖ-PDY içi iletişimde önemli bir role sahip olup bu 
örgütün adeta sözcüsü idi. Nurcu hareketten ayrılan Gülen tarafından kurulan FETÖ-PDY bu ve 
benzeri  hareketlerin kullandığı İslami dili  tercih etmedi.  İslami düşünceyi  temsil  ettiğini ileri 
süren  FETÖ-PDY  pragmatik  kazanımlar  uğruna  İslam’ı  doğrudan  değil  dolaylı  yollardan 
anlatmayı, bazen de anlatmamayı tercih etti. 

 Örgüt  medyasında  defaatle  Gülen’in  kendileri  ile  doğrudan  ilgisi  olmadığı 
savunulduğu halde örgüt medyası Gülen’in talimatları doğrultusunda hareket etmekte; yayın ilke 
ve prensipleri onun istediği şekilde belirlenmektedir.

 FETÖ-PDY kurucusu ve lideri Fetullah Gülen ile organik bağları aşikar olduğu 
halde  Zaman gazetesinin imtiyaz  sahipleri,  yönetici  ve yazarları  samimiyetsiz  bir  şekilde bu 
bağları  açıkça  kabul  etmemişler  ve  sadece  kendisine  ve  düşüncelerine  destek  ya  da 
sempatilerinin olduğunu ifade etmişlerdir.  Malum olduğu üzere 28 Şubat  (1997) postmodern 
darbe sürecinde darbe rejimini destekleyen Gülen’in düşünceleri doğrultusunda yayın politikaları 
geliştirmişti.  Yine  “dinler  arası  diyalog”  düşüncesi  kapsamında  FETÖ-PDY lideri  Gülen’in 
uluslararası  bağlantılar  kurmasını  Zaman  gazetesi  imtiyaz  sahipleri,  yönetici  ve  yazarları 
sağlarken gazete de bu doğrultuda yayınlar yaparak örgütü alenen destekliyor, propagandasını 
yapıyordu.  Bir  dönem FETÖ-PDY içerisinde  yer  alan  ancak  Fetullah  Gülen  ile  ilişkilerinin 
bozulması  nedeniyle  bu  örgütle  bağları  kesilen  Zaman gazetesinin  eski  genel  müdürlerinden 
Nurettin Veren, Zaman gazetesinin sayfa içeriklerinden manşetlerine kadar hemen hemen bütün 
içeriğinin  doğrudan  Gülen’in  talimatları  ve  onayı  doğrultusunda  belirlendiğini  2005  yılında 
Türkiye’de, ilk defa olmak üzere dile getirerek malumu ilan etmiştir. 17-25 Aralık 2013 komplo 
teşebbüsleri sonrasında örgütten ayrılan ve Gülen’e çok yakın oldukları bilinen şahıslar da bu 
ifadelerin doğruluğunu desteklemişlerdir. 

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2014/133596 sayılı  soruşturma 
kapsamında  Gülen  ile  örgütün  yayın  organlarından  olan  Samanyolu  TV  yöneticisi  Hidayet 
Karaca arasındaki konuşmalar medya temsilcilerinin Gülen’den nasıl talimat ve onay aldıklarını 
gözler önüne sermektedir. Sözkonusu konuşmada Hidayet Karaca’nın, Gülen’in onayı ve talimatı 
doğrultusunda  "Şefkattepe"  dizisinin  formatında  değişikliğe  giderek  sonraları  örgütün  algı 
operasyonlarını yürütecek “karanlık kurul” adı verilen sahneleri oluşturduğu anlaşılmaktadır.

 Yine  ikili  arasındaki  başka  bir  konuşmada,  Karaca’nın  "Şefkattepe"  adlı  dizi 
senaryosunun  önemli  ve  örgüt  açısından  etkili  bir  bölümünü  Gülen’in  onayına  sunduğu 
görülmektedir. Senaryo metninde dersaneler meselesinin işleneceği anlaşılmakta olup Gülen’in 
ifadelerinden Ekrem Dumanlı’nın  da  bu  meseleyi  örgüt  medyasına  bağlı  Zaman gazetesinde 
işlemek  amacıyla  müsaade  ve  onay  istediği  tespit  edilmekte  ve  Gülen’in  bu  meselenin 
“yumuşakça” işlenmesine onay verdiği görülmektedir.

 Sözkonusu görüşmeler sonrasında "Şefkattepe" adlı dizide ve Zaman gazetesinde 
dershaneler meselesi Gülen’in talimatları doğrultusunda “yumuşakça” işlenmeye başlamıştır ki, 
bu durum örgüt medyasının örgüt açısından hayati derecede önem taşıyan yayınlarının, örgüt 
liderinin talimatlarına göre şekillendirildiğini açıkça ortaya koymaktadır.
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 Nitekim  Zaman  gazetesi  Genel  Yayın  Yönetmeni  olduğu  dönemde  Ekrem 
Dumanlı’nın Fetullah Gülen  önünde “el  pence divan durduğunu” gösteren  ve örgüt  medyası 
başta  olmak  üzere  bir  çok  medya  organı  tarafından  kamuoyuna  sunulan  fotoğrafda  gerçek 
otoritenin Gülen olduğunu gözler önüne sermiştir.

 Ayrıca başta Hüseyin Gülerce olmak üzere FETÖ-PDY medyasında üst düzey 
yöneticilik yapan şahıslar, gerek tanık olarak verdikleri ifadelerde gerekse kamuoyuna yaptıkları 
açıklamalarda Zaman gazetesinde görev yaptıkları dönemlerde örgüt medyasında yayınlanacak 
olan  ve  örgüt  için  önem  derecesi  yüksek  yazıların  Fetullah  Gülen'in  onayı  alınarak 
yayınlandığını  belirtmişlerdir.  Örgüt  medyasına  bağlı  televizyon  ekranlarında  yer  alan  dizi 
senaryolarının Gülen’in onayı dahilinde belirlendiğine şahit olduğunu sözlerine ekleyen Gülerce, 
örgüt  medya  organlarının  yazılı  ve  görsel  yayınlarına  Gülen  tarafından  “ekleme,  çıkarma, 
düzeltme, değiştirme ve sansür” uygulandığını, bu şekilde onun yayınlara müdahale ettiğini ve 
yayınları yönlendirdiğini vurgulamıştır. 

 Medya  ile  ilgisi  olmayan,  bu  saha  hakkında  yeterli  bilgisi  bulunmayan  ve 
dolayısıyla “üst akıl” tarafından daha kolay yönlendirilebilecek ehliyetsiz şahıslaraFETÖ/PDY 
medya organlarının yönetimlerinde görev verilmiştir. Bu sayede yönetim kurulu üyeleri ve hatta 
yöneticiler “kukla” durumunda kalmışlardır.

 Nitekim  tekstil  işi  ile  uğraşan  Nurettin  Eroğlu  ifadesinde,  hiç  bir  bedel 
ödemeksizin  Feza  Gazetecilik  A.Ş.’ye  %2.83  payla  ortak  edildiğini,  şirket  toplantılarına 
katılmadığını ancak zaman zaman kendisine gönderilen evrakları imzaladığını, bu şirketten kar 
dağıtımı adı altında herhangi bir ücret almadığını ve 17-25 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen 
sözde  operasyonların  ardından  31  Aralık  2013  tarihinde  bu  hisselerini  yine  hiç  bir  bedel 
almaksızın  devrettiğini,  şirket  yetkililerinin oyalamaları  neticesinde devir  işleminin ancak 28 
Ocak 2014 tarihinde resmiyet  kazandığını ifade etmiş,  devir  sırasında Mehmet Akif Afşar’ın 
kendisine 300.000 TL gönderdiğini ve daha sonra bu bedeli geri aldığını sözlerine eklemiştir. 
Sektörle ilgisi olmayan Fettah Tamimce’nin de benzer şekilde Feza Gazetecilik A.Ş.’ye ortak 
edilip sonradan hisselerini devrettiği ifadelerinden ve şirket kayıtlarından anlaşılmaktadır.

 Cihan Haber Ajansı eski çalışanlarından şüpheli Cuma Kaya da ifadesinde Hakan 
Taşdelen’e ait olan Fia Prodüksiyon Radyo ve Televizyon Reklam Organizasyon İletişim San. Ve 
Tic. Ltd. Şti.’ne Zafer Özsoy ve Yüksel Durgut ile birlikte herhangi bir bedel ödemeden ortak 
olduklarını, bu şirkete 2015 yılında Cihan haber ajansına ait  yayın araçlarının devredildiğini, 
kendisinin ise Mayıs 2016’da hisselerini Murat Avcıoğlu’na devrettiğini itiraf etmiştir.

 Keza şüpheli Sedat Yetişkin de ifadesinde Cihan Haber Ajansı’na ve Samanyolu 
TV’ye hiç bir bedel ödemeden ve almadan ortak olduğunu ifade etmiştir.

 FETÖ/PDY  medyasının  ve  medyada  görevli  örgüt  üyelerinin,  Gülen’in 
talimatları  doğrultusunda  nasıl  hareket  ettiklerini  ve  hangi  yönemlere  müracaat  ederek  algı 
operasyonları  gerçekleştirdiklerini  analiz  edebilmek  için  haklarında  açılmış  soruşturmalardan 
bazılarını özetlemek gerekir.

B.2.1. Tahşiyeciler Operasyonu ve FETÖ-PDY Medyası

 FETÖ-PDY medyasının, örgüt fikir ve uygulamalarına muhalefet eden kişi ve 
oluşumlara yaklaşım tarzını ve tutumunu, kamuoyunda “Tahşiyeciler grubu” olarak adlandırılan 
dini grubu sindirmeye yönelik saldırı kampanyası gayet net bir şekilde ortaya koymaktadır. 
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 “Tahşiyeciler grubu”, Said-i Nursi’nin talebelerinden Hulusi Yahyagil’in talebesi 
olan Vartolu Muhammed Doğan’ın lideri olduğu küçük bir dini gruptur. Adı geçen grup 2003 
yılından  itibaren  Tahşiye  yayınlarını  kurarak  neşriyata  başlamış  ve  zekatın  kurumlara  değil, 
kişilere verilebileceğini vurgulamış,  Gülen’in ortağı olduğu dinler arası  diyalog çalışmalarına 
muhalefet etmiştir. Bu durum yıllardır kurdukları dernek, kurum ve vakıflara zekat adı altında 
bağışlar  toplayan  ve  dinler  arası  diyalog  fikrinin  Türkiye’de  taşeronluğunu  yapan  Gülen  ve 
örgütünün, adı geçen gruba karşı topyekun saldırıya geçmesine neden olmuştur.

 FETÖ/PDY’nin örgütlü yapısı ile iltisaklı İstanbul İstihbarat Şube eski Müdürü 
Ali Fuat Yılmazer'in yönlendirmesi doğrultusunda Tahşiyeciler grubuna yönelik olarak 2008 yılı 
Kasım ayından itibaren bu grubun Hizbullah ile irtibatları olduğu gerekçesiyle -Hizbullah örgütü 
ile irtibatı olmadığı bilindiği halde- istihbari dinlemeler yapıldığı, Ali Fuat Yılmazer’in 03 Aralık 
2008 tarihinde adı geçen grubun “radikal dini söylemli olup terör faaliyetlerini manevi olarak 
destekledikleri”  şeklindeki  bilgi  yazılarını  yazdırarak  ülke  genelinde  emniyet  birimlerine 
ulaştırdığı,  akabinde  Fetullah  Gülen’nin  örgüt  medyası  ve  yandaş  kuruluşlar  aracılığıyla 
“Tahşiyeciler grubu”na yönelik bir saldırı kampanyasını başlattığı tespit edilmiştir.

 06 Nisan 2009 tarihinde Gülen’in, "herkul.org” adlı sitede "İrtica Paranoyası ve 
Duanın Esası" konu başlıklı bir konuşmasının yayınlanması ile Tahşiyeciler grubu açıktan hedef 
gösterildi. Gülen her zaman yaptığı gibi açık yüreklilikle durumu dile getirmek yerine bilinçaltı 
mesajlar vererek bir algı operasyonu için düğmeye bastı. Normal zekaya sahip ve yakın tarihte 
yaşananların  bilincinde  olan  herhangi  bir  Türk  vatandaşı  bu  mesajlardan  “derin  devlet 
yapılanmasının”, bu tür silahlı dini grupların varlığını gerekçe göstererek irtica paranoyasından 
hareketle (28 Şubat öncesinde olduğu gibi) bütün dini gruplara karşı taarruz başlatmasına yol 
açabileceğini rahatlıkla anlayabilirdi.  Dolayısıyla Gülen sözde ilgili kurumları bu gruba karşı 
göreve davet ediyordu. Öte yandan bu beyanları ile Gülen’in, yurt içinden ve yurt dışından geniş 
bir  destek  bulması  da  mümkündü.  Aslında  Gülen  gerçek  hedefi  olan  ve  kendi  örgütünün 
söylemlerine muhalif Tahşiyeciler grubunu şu sözlerle işaret ediyordu; “yarın Türkiye’de yeni bir 
terör örgütü daha icat edebilirler, mesala Tahşiye diye bir şey icat edebilirler.” İşte bu sözlerle 
Tahşiyeciler grubu FETÖ/PDY medyasının hedefi haline getirildi. FETÖ/PDY medyası hedefin, 
Türkiye  Cumhuriyeti  ile birlikte  bütün dini  gruplar açısından potansiyel  bir  tehdit  ve tehlike 
olduğunu işlemek suretiyle profesyonel bir algı operasyonu başlattı. 

 Gülen’in konuşması ile eşzamanlı olarak hazırlandığı anlaşılan ve 08 Nisan 2009 
tarihli  Zaman  gazetesinde  yayınlanan  “Terör  Örgütü  Üretenler  Yeni  Tezgah Peşinde”  başlığı 
altında yayınlanan bir  yazı Gülen’in "İrtica Paranoyası ve Duanın Esası" temalı  konuşmasını 
yazılı formatta izah edici ve destekleyici mahiyet taşıyordu.

 09  Nisan  2009  tarihinde  “Tek  Türkiye”  adlı  dizinin  “Karanlık  Kurul”  adlı 
sahnesinde  de  Gülen’in,  "İrtica  Paranoyası  ve  Duanın  Esası"  temalı  konuşmasıyla  gündeme 
getirdiği mesele görsel formatta izleyicilere sunularak desteklenirken ve diziyi izleyen kitlelerde 
bilinçaltı algı oluşturulmak isteniyordu.

 10  Nisan  2009  tarihinde  Zaman  gazetesi  yazarlarından  Hüseyin  Gülerce’nin 
“Gülen Neden Uyardı” başlıklı köşe yazısı ve yine aynı gazete yazarlarından Ahmet Şahin’in 15 
Nisan 2009 tarihinde köşesinde “İslamda İrtica ve Takiye Yoktur” başlıklı yazısında da örgüt 
liderinin "İrtica Paranoyası ve Duanın Esası" temalı  konuşmasında gösterdiği hedefe yönelik 
bilinçli bir saldırı kampanyası yürütülmüştür.

 23 Nisan 2009 tarihinde Samanyolu TV’de yayınlanan "Tek Türkiye" dizisinde 
"Tahşiye  grubu"nunörgüt  olduğu  algısı  derinleştirilmek  isteniyor,  26  Nisan  2009  tarihinde 
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FETÖ-PDY ile organik bağı bulunan Bugün gazetesi yazarı Nuh Gönültaş köşesinde Gülen’in 
konuşmasını  referans  alarak  dizideki  "Tahşiye"  diyaloğunu  işliyor  ve  bu  döneme  kadar 
Tahşiyeciler adlı bir örgüt olmamasına rağmen bu “örgüt” hakkında soruşturma başlatılıyordu.

 Gülen’in konuşmasının yazılı ve görsel medyada yoğun olarak işlenmesinin ve 
algı oluşturma sürecinin olgunlaşmasının ardından FETÖ-PDY’nin kamuda görevli üyelerinin 
harekete geçtikleri anlaşılmaktadır. Nitekim 29 Nisan 2009 tarihinde İstihbarat Şube Müdürlüğü 
tarafından  konuyla  ilgili  olarak  TEM  Şube  Müdürlüğü’ne  yazı  yazıldığı,  akabinde  Tahşiye 
yayınevinin ortağı olan Mehmet Nuri Turan'ın soruşturmaya dahil edildiği ve örgütün isminin 
Terörle  Mücadele  Şube  Müdürlüğü’nde  “El  Kaide  Yanlısı  Radikal  Mehmet  Doğan”  olarak 
değiştirildiği, operasyonun bu isimle bitirildiği, 22 Ocak 2010 tarihinde 16 ilde eş zamanlı olarak 
gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 10 şahsın tutuklandığı, bu şahısların 17 ila 23 ay tutuklu 
kaldıktan  sonra  tahliye  edildikleri,  yargılama  sonucunda  tüm  sanıkların  beraat  ettikleri 
görülmüştür.

 Yapılan  bu  operasyondan  sonra  sanık  olan  Tahşiye  yayınevi  ortaklarından 
Mehmet  Nuri  Turan'ın  şikayetleri  üzerine  2014/133596  sayılı  dosya  üzerinden  soruşturma 
başlatılmış  ve  adı  geçen  gruba  FETÖ-PDY’nin  kamudaki  uzantıları  aracılığıyla  kumpas 
kurulduğu tespit edilmiştir.

B.2.2. MİT Tırları Operasyonu’nun Planlanması ve FETÖ-PDY Medyası’nın Tutumu

 Türkiye’de özel dersanelerin kapatılması ile ilgili tartışmalar 2012 yılı sonlarına 
doğru gündemi yoğun olarak meşgul etmeye başlamış ve özel dershanelerden hatırı sayılır bir 
gelir elde eden, bununla birlikte propagandasını yaparak insan kaynağını devşiren FETÖ-PDY, 
örgüt  lideri  Gülen’in  talimatları  doğrultusunda  medya  organlarında  öncelikle  “yumuşak”  bir 
uslüpla  hükümete  eleştiriler  yöneltmeye  başlamış  ancak  hükümetin  dershaneleri  kaldırmaya 
yönelik kararlılığı karşısında üslubunu sertleştirerek ve basın yayın özgürlüğünün sınırını aşacak 
şekilde hakaret ve saldırılar yöneltmeyi tercih etmiştir. Örgüt menfaatleri doğrultusunda örgütün 
tarzı  gereği  hükümete  imalı,  şifreli  ya  da  üstü  kapalı  hakaretler  yağdıran  FETÖ-PDY 
medyası,alınan  kararı  “eğitime  darbe  vurmaya  yönelik”  bir  uygulama  olarak  okuyucularına 
sunmakla kalmamış, komplo ve kumpaslarla hükümeti hedef alarak devirmeyi hedeflemiştir. 

 Dikkat edilmesi gereken husus şudur ki, FETÖ-PDY medyası ilk safhada izlediği 
strateji  gereği  muhalefetini  özel  dershaneler  meselesi  çerçevesinde  geliştirmiş,  açıktan 
hükümetle karşı karşıya gelmek istememiş, bu nedenle örgütle işbirliği yapabilecek ve örgüte 
hizmet  edebilecek  medya  organları  vasıtasıyla  saldırılarını  gerçekleştirmiştir.  Ancak  ikinci 
safhada(2013 yılından itibaren) FETÖ-PDY tamamen kontrolden çıkarak Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ni ve Anayasal kurumlarını ortadan kaldırmayı hedeflemiş, örgüt medyası da bu hedefe 
ulaşılabilmesi amacıyla üzerine düşen vazifeyi fazlasıyla yerine getirmiştir. Bu noktada FETÖ-
PDY üyeleri ülke güvenliğinin en hayati kurumlarından biri olan MİT’i hedef haline getirerek 
emellerine ulaşmaya çalışmışlardır. Kamuoyunda “MİT Tırlarının Durdurulması” hadisesi olarak 
bilinen  operasyon  ile  ilgili  detaylar  ve  hakikatler  FETÖ-PDY’nin  emelleri  uğruna,  ülke 
menfaatleri ve güvenliğini nasıl tehdit ettiğine ve hiçe saydığına delalettir. 

 Hadiseler şu şekilde gerçekleşmiştir; hakkında sonradan FETÖ-PDY üyeliğinden 
yakalama kararı çıkarılan Emre (Emrullah) Uslu, 19 Eylül 2013 tarihinde örgütün işbirlikçisi ve 
destekçisi  Taraf  gazetesinde  "El  Nusra'yı  Kim Destekliyor"  başlıklı  yazısı  ile  kafalarda  soru 
işaretlerine neden olan bir tartışma açmış, örgüt lideri Fetullah Gülen, 25 Eylül 2013 tarihinde 
"din adına işlenen cinayetler" konulu bir konuşma yaparak mutat olduğu üzere gizli mesajlarla 
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örgüt tabanında ve kamuoyunda algı oluşturma arayışı içerisine girmiş, bu konuşma 27 Eylül 
2013 tarihinde başta Zaman gazetesi olmak üzere FETÖ-PDY medyasında genişçe yer bulmuş, 
ertesi  gün  Samanyolu  televizyonunda  yayınlanan  "Şefkat  Tepe"  adlı  dizide  bu 
tema“İslamafobiya”  olarak  işlenmiştir.  Adı  geçen  dizideki  "Karar  Kurulu"  sahnesinde 
"Türkiye'nin teröre destek veren ülkeler arasına sokulacağı, dünya çapında terör örgütü kabul 
edilmiş  illegal  yapılara  yardım ettiğinin  raporlanıp,  uluslararası  arenada  ciddi  bir  yalnızlığa 
itileceği, El Kaide'ye ve illegal İslami radikal terör örgütlerine yardım ediyor algısı oluşturularak 
yalnızlaştırılacağı"  şeklindeki  diyaloglarla  başlatılan  algı  operasyonu  ile  birlikte  hükümete 
gözdağı verilmiş; 30 Eylül 2013 tarihli Zaman gazetesinde ise yine sonradan hakkında FETÖ-
PDY’ye  üye  olmak  suçlaması  ile  soruşturma  açılan  ve  ülkeyi  terk  eden  Ekrem  Dumanlı,  
“İslamafobiyadan  Cemaatfobyaya”başlıklı  köşe  yazısında  bu  düşünceleri  destekler  mahiyette 
ifadeler  kullanmış,  “Fetullah  Gülen  güzellemesi”  denilebilecek  bu  yazıda  örgüt  lideri  ve 
cemaatinin propagandası yapılmıştır. 

 5 Ekim 2013 tarihinde Samanyolu televizyonunda yayınlanan "Şefkat Tepe" adlı 
dizide "Türkiye'nin teröre destek veren ülkeler arasına sokulacağı” uyarısı tekrarlanmış, Emre 
Uslu  6  Ekim  2013  tarihinde  bu  kez  örgütün  yayın  organlarından  "Today's  Zaman"  adlı 
gazetedeki  köşe yazısında; "Türkiye'nin,  El  Kaide militanlarının Türkiye sınırından Suriye'ye 
geçmesine  göz  yumduğunu,  hatta  bu  gruplara  MİT'in  yardım  ettiğini,  bazı  sivil  toplum 
kuruluşlarının MİT'in El Kaide'ye yaptığı yardımlarda aracı olduğunu" ileri sürerek saldırılara 
ivme kazandırmış,  12 Ekim 2013 tarihinde yine "Şefkat Tepe" adlı  dizinin "Karanlık Kurul" 
sahnesinde  "Batı  düşmanlığı  ve  radikal  dinî  gruplarla  iş  birliği  yapıyor  imajı  tuttu,  devam 
etmeliyiz" şeklindeki diyaloglarlaters algı derinleştirilmiş,19 Ekim 2013 tarihinde yine “Şefkat 
Tepe” adlı  dizide hem Türkiye’nin hem de camia (FETÖ-PDY)’nin,  “El Kaide’ye  ve illegal 
İslami  radikal  terör  örgütlerine  yardım  ediyor”  algısı  oluşturularak  yalnızlaştırılacağı” 
vurgulanmış, 24 Ekim 2013 tarihinde Emre Uslu yine Taraf gazetesinde "MİT Haberleri Neden 
Sızdı,  Ne Olur" başlıklı  yazısında doğrudan MİT tırları  ile ilgili  iddiaları  gündeme getirerek 
özetle  “sözde  uyuşturucu  ihbarı  ile  mühimmat  yüklü  MİT  tırlarının  Suriye'ye  geçerek  El-
Kaide’ye  yardım ettiğini”  ileri  sürmüş,  “MİT'in  sistem dışı  faaliyetlerinin  Türkiye'nin  izole 
olmasına ve hatta Türkiye'yi terörü destekleyen ülkeler arasına sokabileceğini" ve “Türkiye'nin, 
Suriye’de  faaliyette  bulunan  örgütlere  silah  yardımı  yaptığı  algısının  oluşmasına  neden 
olacağını”  iddia  ederek  “El  Kaide’nin  Türkiye'de  silah  üretttiğini  ama  Türk  istihbaratının 
ruhunun duymadığını” imalı sözler sarfederek vurgulamış; Taraf ve Zaman gazetelerinde 08 ve 
11 Kasım 2013 tarihlerinde "Esrarengiz Tır'da 935 roket başlığı" "Jandarmaya Komşu El Kaide 
Kampı", "Tırdaki Silahların Sırrı" şeklinde haberler yapılmış, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve 
hükümeti yurt içinde ve dışında itibarsızlaştırmaya yönelik bir casusluk faaliyetine imza atmıştır. 

 09 Kasım 2013 tarihinde Şefkat Tepe adlı dizide aynı eksende algı çalışmaları 
devam ederken “örgüt altın vuruşa hazır” söylemi ile 17 Aralık 2013 tarihinde yapılacak sözde 
“yolsuzluk operasyonuna” atıfta bulunulmuştur.

 11 Kasım 2013 tarihinde taraf.com.tr. isimli internet adresinde yayınlanan Emre 
USLU’ya ait “Heysem Topalca İstihbarat Elemanı Mı”başlıklı köşe yazısında da bir kez daha 
“Türkiye'nin El Kaide'ye silah yardımı yaptığı” algısı oluşturulmak istenmiştir.

 17  Aralık  2013  tarihine  kadar  FETÖ-PDY  medyası,  Türkiye’de  derin  bir 
yapılanma  ile  birlikte  hareket  eden  resmi  yetkililerin,  silahlı  terör  örgütlerine  destek 
sağladıklarını ima ediyor, bu bağlamda “camia (FETÖ-PDY)’nin hükümetin yanında yer alan tek 
güç” olduğu şeklinde tersten bir  algı oluşturmaya çalışıyordu. Bu suretle Hükümetin,  FETÖ-
PDY’nin taleplerini yerine getirmesi bekleniyordu. Beklentinin karşılanmaması halinde FETÖ-
PDY  medyası,  Türkiye  Cumhuriyeti  devletini  ve  hükümetini  ortadan  kaldırmaya  yönelik 
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operasyonları  başlatmayı  ve  hem  kendi  tabanındanhem  de  toplumdan  destek  sağlamayı 
planlıyordu.

 Bundan  sonraki  aşamada  profesyonelce  hareket  ettiği  anlaşılan  FETÖ-PDY, 
yaptığı/yapacağı eylemlerin suç olduğunun farkında olduğu için genel olarak Hükümete muhalif 
çevreler aracılığıyla sansasyon yaratmayı hedefleyecektir.  Bu uğurda FETÖ-PDY medyasının, 
yıllardır sözde yayın politikalarına, ideoloji ve görüşlerine karşı olduğu Cumhuriyet, Radikal ve 
Aydınlık  gazeteleri  dahil  olmak  üzere  diğer  medya  kuruluşları  ile  dirsek  temasına  geçtiği 
anlaşılmaktadır. 

 17 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilecek kumpas ve komplolarla başlatılacak 
operasyonlara dair sinyalleri Can Dündar’ın 3 Aralık 2013 tarihinde Cumhuriyet gazetesindeki 
köşesinde sarf ettiği şu sözler tartışmaya yer bırakmayacak şekilde kanıtlamaktadır; 

 “Diyelim ki bir bavul dosyanın depremiyle iktidara geldiniz.O dosyalar olmasa, 
yine hükümet olmuştunuz belki, ama iktidar olamazdınız. Bir bavul dosya, önünüzdeki en büyük 
engeli temizledi. İşte öyle koltuğa oturduysanız, -bu meşhur Ankara atasözüne göre- yine bir 
bavul evrakla koltuktan düşersiniz...”

 “Amerikan rüzgârı  bu,  belli  mi  olur;  gün gelir  esintiyi  Pensilvanya’dan yana 
döndürür,  Ankara’da  ampulleri  söndürür.  Şimdilerde  Ankara’da  çok  etkili  bir  Batılı 
büyükelçinin,  bir  eski siyasetçiye  Türkiye’de yakında tarih  değişecek,  hazırlıklı  olun” dediği 
konuşuluyor...” 

 FETÖ-PDY’nin bundan sonra gerçekleştireceği yasa dışı operasyonlar dikkate 
alındığında bu ifadelerin tahmin ya da öngörü şeklinde kabul edilmesinin imkansız olduğunu 
normal zekaya sahip bir insan rahatlıkla değerlendirebilir.

 B.2.3. Sözde Selam Tevhid-Kudüs Ordusu ve FETÖ-PDY Medyası 

 Türkiye’de özel dersanelerin kapatılması ile ilgili tartışmaların sürdüğü, FETÖ-
PDY’nin  MİT Tırları  Operasyonu’nu  planladığı  dönemde  Gülen  ve  FETÖ-PDY medyasının 
Sözde Selam Tevhid-Kudüs Ordusu soruşturmaları için de harekete geçtiği anlaşılmaktadır.

 Gülen  02  Şubat  2013  tarihinde  www.herkul.org  isimli  sitede  yayınlanan 
"Takiyye,  Mut’a  Tuzağı  ve  Nifak  Nezlesi"  başlıklı  konuşmasında  özetle,  derin  ve  gizli  bir 
yapının; kadınları ajan olarak kullandığını, bu kadınlara Muta nikahı yoluyla birlikte oldukları 
devlet görevlilerini “emellerine hizmet eder hale getirme”, “içerden fethetme” ve “kılcallarına 
nüfuz etme” görevinin verildiğini; bu yapının “çok hayatî yerleri ele geçirme adına bu sistemi 
kullandığını”  ileri  sürerek devlet  kademelerinde görev yapan muhafazakar  eğilimli  kesimlere 
uyarılarda bulunmuştu. Gülen, “Mut’a ve kılcallara sızma” ifadelerini sıkça vurgulayarakderin ve 
gizli bir yapının, devlet adamlarını tuzağa düşürerek kullandığı, tuzağa düşen devlet adamlarının 
da kullanıldığı algısını oluşturmaya çalışıyor, tabanına ve topluma yeni bir mesaj gönderiyordu.

 Sonraki  süreçte  FETÖ-PDY  üyeliği  suçlamasıyla  yürütülen  soruşturmalar 
kapsamında aranan ve yurt dışına kaçtığı anlaşılan Önder Aytaç, Gülen’in konuşmasından bir 
süre  sonra(15  Şubat  2013  tarihinde)“Fethullah  Gülen  Ne  De(me)dı?  Mut'a  Ne  (degil)dir?” 
başlıklı köşe yazısında örgüt liderinin konuşmasında dile getirdiği hususları işleyerek iddiaların 
geniş kitlelere iletilmesini amaçlıyordu.

 Gülen’in "Takiyye,  Mut’a Tuzağı ve Nifak Nezlesi" adlı konuşması ve Önder 
Aytaç’ın “Fethullah Gülen Ne De(me)dı? Mut'a Ne (degil)dir?” başlıklı destek ve propaganda 
amaçlı  yazısının  ardından  Bugün  gazetesi  yazarı  olan  ve  sonradan  bahsedilen  örgüt  üyeliği 
suçlamasından  dolayı  tutuklanan  Gültekin  Avcı’nında  yine  örgüt  liderinin  talimatları 
doğrultusunda 07-08-10-24 Ekim 2013 ile 09-11 Aralık 2013 tarihleri arasında sistematik olarak 
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“İstihbarat- Muta-Acem” konularıyla ilgili köşe yazıları kaleme aldığı görülmüştür.
 Örgüt yazılı medyası ile eşzamanlı olarak görsel medyası da Gülen’in gösterdiği 

hedef doğrultusunda algı operasyonlarına başlamış Samanyolu televizyonunda yayınlanan Şefkat 
Tepe adlı dizinin 05-12-19-26 Ekim 2013, 02-16-23-30 Kasım 2013, 07-14-21-28 Aralık 2013, 
04-11  Ocak  2014,  08-15-22  Şubat  2014,  01-08-15-22-29 Mart  2014,  05-12-19-  Nisan  2014 
tarihleri  arasındaki  bölümlerinde  yüksek  yoğunluklu  bir  algı  operasyonu  yürütmüştür.  Bu 
bölümlerde “Mut’a nikahı” ve “Kılcal” kelimelerisık sık terkrarlanmış, örgüt liderinin mesajları 
doğrultusunda sistematik ve bilinçli şekilde vurgulanmıştır. 

 Özel dersanelerin kapatılması ile ilgili tartışmalar ve FETÖ-PDY’nin MİT Tırları 
Operasyonu’nu planladığı dönemde örgüt medyasında Mut’a meselesi birden bire gündem haline 
getirilerek sık sık işlenmiştir. Bununla eş zamanlı olarak başta FETÖ-PDY medyası olmak üzere 
medya organlarında bazı hükümet üyelerinin ve bürokratların "İrancı" oldukları yönünde asılsız 
iddialar ortaya atılmıştır.  Gözaltındaki polislerin, 12.02.2015 tarihinde Bugün Tv'de "Acemler 
yazıyor uşakları oynuyor", 09.02.2015 tarihinde Cihan Haber Ajansı'nda "Acemlere şah çektik 
mat oldular." ve "devlete sızan Acem yılanları,  hapishaneye giden vatan evlatları" şeklindeki 
ifade ve sloganları yer almış, sosyal medyada, Twitter'da “acemuşakları-fuatavni-başçalan” gibi 
hesaplardan da bu yönde bilgiler paylaşılmış, devletin kurumları ve bazı kamu görevlileri “acem 
uşağı” olmakla itham edilmiştir. 

 Daha  öncesinde  kamuoyunda  yaygın  olarak  kullanılmayan  “muta  ve  kılcal” 
kelimeleri öncelikli olarak örgüt lideri Gülen tarafından vurgu yapılarak zikredilmiş, akabinde 
FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla  hakkında soruşturma yürütülen Önder Aytaç ve Gültekin 
Avcı’nın köşe yazılarında bu kavramlar  kullanılarak mesele  sistematik olarak işlenmiş,  örgüt 
medyasında bu mesele yazılı olarak sık sık dillendirilmiş; örgüt toplum içerisine “bazı hükümet 
üyeleri ile bürokratların Mut’a nikahı ile yaşayıp İran ajanlığı yaptıkları” yönünde dedikodular 
yaymış;  hatta  örgütle  ilgili  bazı  sivil  toplum kuruluşları  bu  konularla  ilgili  bir  sempozyum 
düzenlemişlerdir.  Burada  amaç,  FETÖ-PDY’nin  yürüttüğü  diğer  operasyonlarda  izlediği 
yönteme  benzer  şekilde  örgüt  medyası  aracılığıyla  örgüt  üyelerine  mesaj  göndermek  ve 
kamuoyunda algı oluşturarak ilerleyen dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel operasyonlar için 
toplumu hazırlamaktır. 

 Nitekim  kamuda  görevli  FETÖ-PDY üyelerinin,  sözde  Selam  Tevhid-Kudüs 
Ordusu  soruşturmaları  kapsamında  aralarında  Türkiye  Cumhuriyeti  Başbakanı,  Bakanları, 
Milletvekilleri,  Bürokratları,  MİT Müsteşarı,  İş  Adamları,  Akademisyenler,  STK yönetici  ve 
üyelerinin  de  bulunduğu görevlileri  sözde  şüpheli  olarak  teknik  takibe  aldıkları,  bunun  fark 
edilmesi  üzerine  dinleme  ve  log  kayıtlarını  imha  etmeye  kalkıştıkları,  soruşturma  dosyasını 
saklayarak kaçırdıkları, bu süreçte de FETÖ-PDY medyasının aktif bir şekilde rol oynadığı tespit 
edilmiştir. 

 İddiaların basın tarafından gündeme getirilmesi üzerine Zaman gazetesi harekete 
geçerek  25  Şubat  2014  tarihinde“Bu  andıcın  hesabı  sorulsun”,  “Hoca  Efendinin  Avukatı 
Albayrak: Bunlar Kara propaganda metodu”, “Suçlanan Savcı Çimen, bu şerefsizliktir” başlıklı 
haberlerin içeriklerinde örgüt liderinin söylemlerini sütunlarına taşımış, kamuoyunda Gülen ve 
örgütü aleyhine ortayaçıkan tepkileri  hafifletmeyi  amaçlamış ve iddiaları  savunan bir  müdafi 
rolü oynamıştır.

B.2.4. 17-25 AralıkSoruşturmaları

 FETÖ-PDY, MİT Tırları Operasyonu ve sözde Selam Tevhid-Kudüs Ordusu ile 
ilgili  soruşturmalarla  eşzamanlı  olarak  sözde  “yolsuzluk”  soruşturmaları  açarak  Türkiye’de 
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Hükümete ve Anayasal düzene karşı darbe gerçekleştirmeyi planlamış, bu noktada örgüt üyeleri 
sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanırken, örgüt medyası hedefe yönelik fonksiyonel bir araç 
olarak kullanılmıştır.

 2013 yılı Nisan ayı ortalarından itibaren FETÖ-PDY’nin medyada görevli üyeleri 
bilinçli  ve  sistemli  bir  şekilde  17-25  Aralık  2013  tarihinde  sözde  “yolsuzluk”  adı  altında 
gündeme getirilecek  olan  iddiaların  bir  kısmını  sosyal  medyada şifreli  ve  imalı  bir  biçimde 
işlemeye başlamışlardır. 

 İlk  olarak  15  Nisan  2013  tarihinde  FETÖ-PDY’nin  medyadaki  üyelerinden 
Mehmet  Baransu,  “İran’dan  para  nasıl  çıkar  bir  sanatçının  eşi  Rize’ye  altınları  gönderir…” 
şeklinde  bir  twit  atarak  örgüte  has  yöntemlerle,  şifreli  ve  imalı  bir  şekilde  17/25  Aralık 
operasyonlarında kaçak altın iddiasıyla hedef haline getirilecek olan sanatçı Ebru Gündeş’in eşi 
Reza Zarrab’ı işaret ediyordu.

 Baransu  23 Nisan  ve  13  Mayıs  2014 tarihli  köşe  yazılarında  iktidardaki  Ak 
Parti’yi “hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük yapanlar ve bunların kamudaki ortaklarını kurtarmak 
için son bir yıldır gece yarısı bir dizi düzenlemekle” suçladı.

 24 Temmuz/12 Ağustos ve 11 Aralık 2013 tarihlerinde ise Emre Uslu,sözde 17 
Aralık 2013 sözde “yolsuzluk soruşturmasının” şüphelilerinden Bora Barış Güler’i kastederek, 
“Bakan  çocuklarının  adı  yolsuzluklara  karışmışsa,  Kim Güler,  kim  ağlar”  şeklinde  bir  twit 
atmıştır. Bu twit’de yolsuzluklara karıştığı iddia edilen ve kastedilen şahsın, “Bakan’ın; İçişleri 
Bakanı  Muammer  Güler”,  oğlunun  ise  “Bora  Barış  Güler”  olduğu  “Güler”  kelimesinin  baş 
harfinin büyük yazılmasından ve Uslu’nun sonraki beyanlarından açıkça anlaşılıyordu.

 Bu paylaşımlardan özel dershanelerin kapatılması ile ilgili tartışmaların devam 
ettiği sıralarda FETÖ-PDY’nin kamuda görevli üyelerinin 17-25 Aralık soruşturmalarını da gizli 
bir şekilde yürüttüklerini ve bu aşamada Emre Uslu ve Mehmet Baransu’nun devreye girdikleri 
anlaşılmaktadır.  Sözkonusu  gazetecilerin,  FETÖ-PDY’nin  kamuda  görevli  üyelerinden 
soruşturmanın  safahatı  hakkında  edindikleri  bilgiler  doğrultusunda  yürütülen/yürütülecek 
soruşturmalar ve operasyonlar için örgütü harekete geçirmeyi tasarladıkları ve sosyal medyada 
toplumun algısını şekillendirmeye çalıştıkları değerlendirilmektedir. Bu twit’ler ve daha sonra 
örgüt  medyasında  yer  alacak  mesajlarla,  örgüt  tabanının  ve  toplumun  dizayn  edilerek 
“yolsuzluk”  iddiasının  kabullendirilmesine  dayalı  bir  toplumsal  mühendislik  çalışmasının 
başlatıldığı da anlaşılmaktadır.

 17-25 Aralık soruşturmaları öncesinde örgütle iltisaklı gazetecilerin sosyal medya 
üzerinden  başlattıkları  toplumsal  mühendislik  çalışması  örgüte  bağlı  Samanyolu 
Televizyonu’nda yayınlanan “Şefkat Tepe” adlı dizi ile devam etmiştir.  Adı geçen dizinin 28 
Eylül  2013  tarihinde  yayınlanan  Karar  Kurulu  temalı  sahnelerinde;  “seçimler,  açılımlar, 
saçılımlar,  ekonomi,  demokratik  paket  derken  işbaşındakileri  paketleme  zamanı  geliyor.” 
Şeklindeki ifadelerle “derin bir yapının” hükümeti devireceği algısı yaratılmak isteniyordu.
FETÖ-PDY’nin  medyadaki  üyeleri  ve  Samanyolu  TV’de “Şefkat  Tepe”  isimli  diziden sonra 
örgüt  lideri  Gülen’in  de  bu  iddiaları  gündeme  taşıdığı  görülmüştür.20  Ekim 2013  tarihinde 
www.herkul.org  sitesinden  Gülen,  "Girdili  Çıktılı  Aktarmalar  Suizan  Virüsü”  başlıklı  sohbet 
videosunda;

 “Oysaki  hani  şöyle  de  yorumlanabilir:  Bu  orada  hazine  varmışdır  ki; 
menkıbelerde  öyle  ama  Şam’da  petrol  de  olabilir,  gaz  da  olabilir…Siz  böyle  dünyeviliklere 
tapıyorsunuz  esasen.  Allah’a  tapmıyorsunuz  siz,  Allah’a  tapacağınız  halde  benim  ayağımı 
vurduğum  yerin  altındaki  şeye  tapıyorsunuz…  Şimdi  bu  da  meselenin  bi  yorumu....  Şimdi 

35



meseleyi birinci şıkka bağlayarak, onu idama mahkum etmek isteyen insanlar olur yani. Ama 
meseleyi ikinci şıka bağladıkları zaman; öyle baktıkları zaman, tebliğine gittikleri zaman, işin 
arkasını araştırmaya, altına inmeye baktıkları zaman, altı dolumu değil mi? öylemi değil mi? 
Baktıkları zaman diyecekler ki; Yav ne güzel, hakkaten Bu bir altın ne diyor? Vurma mı? Altın 
Vuruş yaptı, bir Altın Vuruş yaptı…”şeklindeki sözleri ile herhangi bir kişiyi ya da kurumu hedef 
göstermese de dini bir menkıbeden yola çıkarak sohbeti farklı bir boyuta taşımakta ve 17-25 
Aralık soruşturmaları sırasında gündeme getirilecek olan “altın” meselesine vurgu yaparak örgüt 
tabanına mesaj vermektedir.

 Gülen’in  ivme  kazandırdığı  algı  operasyonu  “Şefkat  Tepe”  adlı  dizideki 
sahnelerle pekiştirilmek isteniyordu. 02 Kasım 2013 tarihinde adı geçen dizide; “Yönetenleri 
bitirecek bütün yollar denenecek. Özellikle birbirleriyle uğraşmaları için hazırlanan alt yapıya 
destek  verilicek.  Efendim,  seçim öncesi  terör  de  kontrollü  bir  şekilde  arttırılarak  seçimlerde 
başarısızlık yaşatıcak hazırlıklar da devam ediyor. Diğer taraftan da önderin serbestiyetin önü bir 
yıla  kadar  açılacak….Hazırlıklar  tamam.  Bir  iki  haftaya  kadar  yaparlar.  Camiaya  bizim 
yapamadığımızı  yaparlarsa,  gel  keyfim gel.”  şeklindeki  ifadeler  de 17 Aralık  2013 tarihinde 
başlatılacak  operasyonu  işaret  ediyordu.  Bu  sahneler  aracılığıyla  FETÖ-PDY  medyası; 
Türkiye’de hükümeti devirmek için fırsat kollayan “derin bir yapı” bulunduğu, bu yapının camia 
(FETÖ-PDY)’yi de ortadan kaldırmayı amaçladığı, Hükümetin ise bu derin yapıdan habersiz bir 
şekilde camia (FETÖ-PDY) ile mücadele ederek yanlış bir yola sürüklendiği algısını yaratmaya 
çalışıyordu.

 09 Kasım 2013 tarihinde “Şefkat Tepe” adlı dizide bu kez Gülen’in beyanlarıyla 
birebir aynı ya da paralel ifadeler kullanılmış derin bir yapının en güçlü dönemini yaşadığı ve 
“altın vuruş’a hazır” olduğu vurgulandıktan sonra “Camiayla siyasiler, dershane üzerinden boğaz 
boğaza gelirken, bizler süratle ülkeyi şehir devletlerine böldük. Yapılanma, eğitime destek evleri 
adı altında, CCK (KCK ima ediliyor) kanalıyla da hızla tamamlanıyor. Anadolu diken tarlasına 
dönicek… O dershanelerin kapatılması, hem camiaya hem de devlete büyük darbe olucaktır.…
Bu altin  vuruş’larla,  siyasilerin  zayıf  noktalarını da görmüş olduk. Sınır  ve sinir  bozucu PH 
uygulanarak; fiziki değil, fikri manada lidersiz toplum oluşturmayı körükliycez. Camia, siyasetin 
önünde  engel  gösterilmeli.  Kuvvet,  hakkın  elinde  değil,  gücün  emrinde  olucağı  ana  kadar 
mücadeleye  devam  edicez.”  Şeklindeki  sözleri  arasında  “altın  vuruş”a  hazırlanan  derin 
yapının,“altın vuruş”larla zafiyetlerini gördükleri siyasileri FETÖ-PDY (camia) ile karşı karşıya 
getirdiklerini  ve  onların  ise  dersaneleri  kapatarak  bu  derin  yapıya  hizmet  edeceklerini  ve 
dolayısıyla  hükümetin  iktidara  tam  anlamıyla  hakim  olmadığı  ve  derin  güçlerin  talepleri 
doğrultusunda hareket ettiğine dair bir algı oluşturulmak istenmiştir. Ve artık bu dizi tamamen 
FETÖ-PDY propagandasını yapan bir araca dönüşmüştür.

 24  Kasım  2013  tarihinde  Gülen,  www.herkul.org  “Hiç  Durmadan 
Yürüyeceksiniz” başlıklı sohbet videosunda; örgüt üyelerine yine hedef göstermeden harekete 
geçme zamanının  geldiğini  bildirmiş,  30  Kasım 2013 tarihinde  yayınlanan  Şefkat  Tepe  adlı 
dizide Gülen’in “hiç  durmadan yürüyeceksiniz’’ şeklindeki  sözlerinin “FETÖ-PDY tabanında 
ciddiye  alındığı”  belirtilerek  doğrudan  Gülen’e  göndermede  bulunulmuş,  Hükümetin  özel 
dersaneleri kapatma kararının FETÖ-PDY “tabanınında olumsuz sonuçlara meydan vermediği, 
aksine kenetlenmeye yol açtığı” ifade edilmiş ve hükümet sözde üstü kapalı olarak bir kez daha 
uyarılmıştır.

10 Aralık 2013 tarihindeAbdülhamit Bilici, 
 “...28  Şubat’ta  dindar  kesimin  şeytanlaştırılmasında  uygulanan  yöntemin  bir 

benzeri, bugün Hizmet Hareketi’ne (FETÖ-PDY)’ye karşı uygulanmakta. Her türlü yalan ve kara 
propaganda devrede... ...Derin yapıların yıllardır uğraşmasına rağmen gayrı milli, gayrı ahlaki ve 
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gayrı  hukuki  hiçbir  yönünü  bulamadığı  Fethullah  Gülen  Hocaefendi  ve  Hizmet’i  (FETÖ-
PDY)’yi karalayıp millet nezdinde küçük düşürmek için sistemli bir seferberlik var. Dershaneleri 
hedef  alan  kimi  asılsız  yayınlar,  darbe  dönemlerinde  Kur’an  kursu  ve  imam  hatiplerin 
karalanmasını hatırlatıyor.” Şeklindeki sözleri ile açıkça propagandasını yaptığı Hizmet Hareketi 
adı verilen FETÖ-PDY’yi ve lideri Gülen’i savunuyordu.

 Zaman'dan Bülent Korucu da benzer ifadelerle hükümete karşı taarruza geçmiş, 
Hizmet Hareketi adı verilen FETÖ-PDY’yi destekliyordu.

 "Hizmet  Hareketi  bugün  benzer  bir  linç  kampanyasıyla  karşı  karşıya.  Eski 
devletin ne kadar enstrümanı varsa kullanılıyor. Psikolojik harbin unsurları tam kadro sahaya 
sürülüyor.  Sadece  vasıtalar  değil  muhteva  da  devralınmış.  Sloganlar  bile  aynı...  Serbest 
teşebbüsün eğitim yatırımlarına kilit vurulmak isteniyor...28 Şubat’tan halk tabanını genişleterek 
çıkan Hareket’i bitirmenin, çok da kolay olmadığının farkındalar...”

 14 Aralık 2013 tarihinde Şefkat Tepe adlı dizide yine derin yapının; Türkiye’de, 
“camia (FETÖ-PDY)” ile idarenin çatışır duruma getirilmesi ve yıpratılması” için çaba sarf ettiği 
ve kılcallardaki adamları vasıtasıyla bunu başardığı algısı oluşturulmak isteniyordu. 

 15 Aralık 2013 pazar günü Mehmet Baransu "Salı günüde süprizlerim olacak 
İnşallah"  şeklinde  bir  twit  atarak  17  Aralık  2013  tarihinde  yapılacak  sözde  “yolsuzluk 
operasyonunu” işaret ediyordu.

 İlginçtir  17  Aralık  2013  darbe  teşebbüsünden  bir  gün  önce  16  Aralık  2013 
tarihinde Zaman gazetesi Washington temsilcisi Ali Aslan; 

 “...Gezi göstericilerinden desteğini esirgemeyen Amerikan yönetimi, teşebbüs ve 
öğrenim  hürriyetine  aykırı  dershane  kapatma  kararını  şiddete  tevessül  etmeksizin  Twitter 
üzerinden protesto eden yüz binlerin kaygılarını açıktan paylaşmamayı tercih etti. ABD Dışişleri 
Sözcüsü  Jen  Psaki,  bu  konuda  bir  Türk  gazetecinin  sorusunu  içişleri  muamelesi  yaparak 
geçiştirdi.  Gazeteci  Mustafa  Balbay’ın  tahliyesini  ‘memnuniyetle’ karşıladıklarını  ifade  eden 
Sözcü  Psaki,  2004  MGK  belgelerini  yayınlayan  Taraf’a  basın  özgürlüğü  açısından  sorunlu 
şekilde soruşturma açılmasıyla ilgili bir soruyu ise ‘Türk hükümetine yönlendirerek taca attı. Son 
olaylar  bir  kez daha teyit  etti  ki,  herc-ü mercin arttığı  şu dünyada kimseden kimseye doğru 
dürüst fayda yok. Uluslararası sistemde hak ve adalet gibi prensipleri ön plana çıkaran liderlik 
boşluğu  var.  Tüm iyi  niyetine  rağmen,  Türkiye  bu  bozuk düzeni  değiştiremez.  Şimdilik  tek 
yapabileceğimiz,  gücümüz  elverdiğince  sorunların  değil  hayırlı  çözümlerin  parçası  olmaya 
çalışmak.  Özellikle  iç  meselelerimizi  mümkün  mertebe  kendi  başımıza  çözme  yetisini 
kazanmak...”  şeklindeki  sözleri  ile  Amerikan  yönetimini  üstü  kapalı  olarak  Türkiye’nin  iç 
işlerine müdahaleye davet ediyordu.

 17  Aralık  2013 tarihinde  FETÖ-PDY’nin  kamudaki  uzantılarının  başlattıkları 
sözde “yolsuzluk operasyonu” bilhassa örgüt medyasında yürütülen kapsamlı bir algı operasyonu 
ile  devam etmiştir.  Bu  bağlamda  18  Aralık  2013  tarihli  Zaman  gazetesi  "Türkiye'yi  Sarsan 
Rüşvet Ve Yolsuzluk Operasyonu"; Taraf gazetesi "Büyük Operasyon"; Bugün gazetesi "Şoke 
Eden  Operasyon";  Habertürk  gazetesi  "3'lü  Operasyon  Yemekhanede  Başladı"  manşetleri  ile 
çıkmış, birbirine benzer içerikli haberlerle, gerçekleştirilen kurgu ve kumpas, bir “yolsuzluk ve 
rüşvet  operasyonuymuş”  gibi  kamuoyuna  takdim  edilerek  bu  yönde  algı  oluşturulmaya 
çalışılmıştır. 18 Aralık 2013 tarihli Zaman gazetesi "Ayakkabı kutularında 4.5 milyon dolar, evde 
yedi  çelik  kasa”;  22  Aralık  2013  tarihli  Zaman  gazetesi  “Rüşvet  ve  örgütten  tutuklandılar” 
manşetleri ile yargı sürecinin ilk günlerinden itibaren soruşturmaya müdahale etmeye ve davayı 
yönlendirmeye çalışmıştır. 

 Zaman gazetesinde köşe yazarları ve haber yazarları da davaya müdahil olarak 
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algı mühendisliğine katkıda bulunmuşlardır. 
 21 Aralık 2013 tarihinde Abdülhamit Bilici, “Utanıyorum”; Ahmet Turan Alkan, 

“Doğrular, eğriler”; Şahin Alpay, “Din savaşıymış”; Sevgi Akarçeşme, “Hukuk devletini mumla 
ararken”; Ali Bulaç, “Kolektif ceza”; Ali Akkuş, “Yolsuzlukla mücadele mi?”,
22  Aralık  2013  tarihinde  Büşra  Erdal,  “Yargı  bağımsızlığına  müdahale”;  Bülent  Korucu, 
“Polisleri  aklayan  yönetmelik  değişikliği”;  Ahmet  Kurucan,  (Fetullah  Gülen’in  sayfanın 
neredeyse  1/3’ünü  kaplayan  fotoğrafının  altında  yer  alan)  “Siz  üzülmeyin  hocam”;  Mustafa 
Ünal, “Nereye”; Mümtazer Türköne, “Gemi hızla su alıyor”,

 24 Aralık 2013 tarihinde Nuriye Akman, “Yolsuzluklar nasıl önlenir?”,
 28 Aralık  2013 tarihinde Mehmet Kamış,  “Yeni Türkiye  mi  dediniz?”;  Şahin 

Alpay, “Erdoğan ile Batı arasında”, Sevgi Akarçeşme, “Ne seneydi ama!”; Ahmet Turan Alkan, 
“Komisyon, hayır-hasenat”,

 29  Aralık  2013  tarihinde  Mustafa  Ünal,  “2013’e  veda  ederken”;  Mümtazer 
Türköne, “Yargı Başbakan’ın siyasi rakibi mi?; Özgür Koca, “İzafi ve hakiki adalet açısından 
yolsuzluk ve rüşvet soruşturması”;

 31 Aralık 2013 tarihinde Abdülhamit Bilici, “ABD elçisi neden kovulmadı?”
 05 Ocak 2014 tarihinde Ali Bulaç, “Başbakanın açıklamaları-izlenimler”,
 08 Ocak 2014 tarihinde Erkan Toğuşlu, “Günah keçisi olarak hizmet”; Mehmet 

Kamış,  “Ya şeffaflık  ya  fişleme”;  Zekai  Özçınar,  “Seyfi  Oktay’ın  by-pass  taktiğiyle  yargıda 
oldubitti hedefleniyor”

 10 Ocak 2014 tarihinde Mustafa Ünal, “Kumpasa gelmek”; Mümtazer Türköne, 
“Cumhurbaşkanı,  freni  patlayan  kamyonu  durdurabilir  mi?;  Bülent  Korucu,  “Bekçi  Bekir’i 
yedirmeyiz”, 

 18 Ocak 2014 tarihinde Abdülhamit Bilici, “Barış Elçisi Haşhaşiler”,
 31 Ocak 2014 tarihinde Mümtazer Türköne, “Paranın iktidarı”; Bülent Korucu, 

“Pardon hangi ağababaları yenmiştiniz!”; İhsan Dağı, “Peki vatandaş ne diyor”,
 01  Şubat  2014  tarihinde  Büşra  Erdal,  “Adliye’de  sıkıyönetim  modeli”; 

Abdülhamit Bilici, “Yurdışındaki inler”;
 02 Şubat 2014 tarihinde Ahmet Turan Alkan, “Vites kutusuna civata atmak”,
 05 Şubat 2014 tarihinde Ahmet Turan Alkan, “Sorular havadaki uçak gibidir”; 

Mustafa  Ünal,  “İki  Türkiye…”;  Sevgi  Akarçeşme,  “Başbakan’a  soru  sorma  cüretinde 
bulunmak”,

 07  Şubat  2014  tarihinde  Mustafa  Ünal,  “Yeni  parti  mi?”;  Bülent  Korucu, 
“FBI’dan medet ummak”; İhsan Dağı, “Medya’da yeni Takrir-i Sükûn dönemi”, 

 08 Şubat 2014 tarihinde Şahin Alpay, “Evet, suç da ceza da şahsidir”, Mehmet 
Kamış, “AK Parti devletin resmi partisi mi oldu?”; Ahmet Turan Alkan, “Hasar tespiti”; Sevgi 
Akarçeşme, “Özgürlük ve demokrasi hırsızlığı sınır tanımıyor”

 26 Şubat 2014 tarihinde Mehmet Kamış, “Korku ve tehditle nereye kadar”, Sevgi 
Akarçeşme, “Kral Çıplak”,

 28 Şubat  2014 tarihinde  Mustafa  Ünal,  “28 Şubat’ın  2014 versiyonu”,  İhsan 
Dağı, “Bir rüyamız vardı, ne oldu ona?”,

 01 Mart 2014 tarihinde Büşra Erdal, “Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını böyle 
kapattılar”; Mehmet Kamış, “Evlat sahibi olmak; Şahin Alpay, “Bu millet bidon kafalı değildir”; 
Sevgi  Akarçeşme,  “Üçüncü  dünya  ülkelerine  koşar  adım”;  Ahmet  Kurucan,  “Dahasına 
katlanmaya hazırım”; Ali Bulaç, “Ağlatmayalım”,

 02  Mart  2014  tarihinde  Mümtazer  Türköne,  “Adalet  elbette  yerini  bulur”; 
Mustafa Ünal, “17 Aralık, milli güvenlik sorunu”,
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 03 Mart 2014 tarihinde Ali Arslan, “İade mi demiştiniz” (ABD’nin hukuken ve 
siyaseten Gülen’i Türkiye’ye iade etmeyeceğini vurgulayan yazısı),
07 Mart 2014 tarihinde Mustafa Ünal, “Ak Parti zorda”; Bület Korucu, “Bırakınız çalsınlar”,
10 Mart 2014 tarihinde Ekrem Dumanlı, “Batsın böyle siyaset”, Ahmet Turan Alkan, “Tiranlık 
mı, demokrasi mi; karar bizim!”; Ali Bulaç, “Muhafazakar zihnin trajedisi”,

 13 Mart 2014 tarihinde Ali Bulaç, “Kalıcı hasar”,
 14 Mart 2014 tarihinde Mümtazer Türköne, “Yangınla delil yok etmek”; Bülent 

Korucu, “Ak Parti’nin üç Y’si ne durumda?”; Mustafa Ünal, “Aman dikkat!,
 15 Mart 2014 tarihinde Ahmet Kurucan, “Tarih kaybedenleri yazacak”,
 18 Mart 2014 tarihinde “…Allah sorar bunu…” başlıklı manşet altında Fetullah 

Gülen ile yapılan röportaj,
 26 Mart 2014 tarihinde Sevgi Akarçeşme, “Ateşle oynuyor matmazel!”,
 29 Mart 2014 tarihinde Ali Bulaç, “Tume’nin suçu!”; Şahin Alpay, “Çıkar yol 

Erdoğansız  hükümet”;  Sevgi  Akarçeşme,  “Yerel  seçimden  çok  öte”,  Ahmet  Turan  Alkan, 
“Gemiyi delmeden ve deldirmeden”başlıklı yazılarıyla FETÖ-PDY emelleri doğrultusunda algı 
oluşturmaya çalışmışlardır.

 Medyaya yansıyan bedduaların İslami çevrelerde ve Türkiye kamuoyunda din 
adamı olduğunu iddia eden bir şahsa yakıştırılamaması ve tepki toplaması üzerine Gülen, sözde 
savunma yapmış bu savunmayı Zaman gazetesi 24 Aralık 2013 tarihinde manşetten “Kimsenin 
bir Müslüman’ı kündeye getirme düşüncesi yok” başlığı altında okuyucuya aktarmıştır.

 Görevi kötüye kullandığı ve usulsüz işlem yaptığı gerekçesiyle HSYK kararı ile 
görevden alınan FETÖ-PDY üyesi yargı mensupları da Zaman gazetesi aracılığıyla kamuoyunu 
yanlış yönlendirmeye ve toplumu kışkırtmaya kalkmışlardır.  27 Aralık 2017 tarihinde Zaman 
gazetesi “Yolsuzluk Dosyasından El Çektirilen Savcı Akkaş; Soruşturma Yapmam Engellendi” 
manşeti ve içeriğiyle bu konuda bir adım daha ileri gitmiştir.

 FETÖ-PDY’nin kamudaki uzantılarının yavaş yavaş ortaya çıkması üzerine bu 
örgütü müdafaa görevi de Zaman gazetesine düşüyordu. 31 Aralık 2013 tarihinde “Paralel devlet 
kabul edilemez, varsa hükümet delillerini ortaya koymalı” şeklindeki manşet ve içeriği bunun 
göstergesi idi.

 27  Aralık  2013 tarihli  Zaman gazetesi  “Soruşturma yapmam engellendi”  vb. 
manşetlerle algıya devam etmiştir.

 FETÖ-PDY  tarafından  düzenlenen  17  Aralık  darbe  teşebbüsünün  hemen 
arkasından (19 Aralık2013) Zaman bu örgüte açık destek veriyordu;

 “Üzülerek görmekteyiz ki yakın tarihimizin en önemli soruşturmalarından birini 
akamete  uğratmak,  en  azından  sulandırmak  için  yoğun  bir  çaba  sarf  edilmektedir.  -Bu  işin 
arkasında Cemaat  var… gibi  mesnetsiz  iddialar,  görülmesi  ve üzerinde düşünülmesi  gereken 
büyük  fotoğrafı  örtme  çabasıdır.  Çok  ciddi  suçlamalara  konu  olan  adlî  bir  vakayı  kara 
propagandalarla  örtmeye  çalışmak,  tarihî  bir  vebal  altına  girmektir.  Herkesin  hukuka  saygı 
duyması  ve  soruşturmanın  selametine  gölge  düşürmeden  gerçekleri  araştırması  şarttır. 
Soruşturmaya konu edilen iddiaların içeriği ile ilgili tek bir kelime etmeden komplo teorilerinin 
peşine  düşen  ve  hiç  ilgisi  olmayan  insanları  zan  altında  bırakarak  hedef  şaşırtmaya  gayret 
gösterenler,  sadece kendilerine değil  Türkiye’mize de zarar  vermektedir.”  şeklindeki  sözlerle 
FETÖ-PDY’yi aklamaya çalışıyordu.

 Bundan başka Şahin Alpay gerçekleri çarpıtarak, Başbakan Erdoğan’ın Cemaat’e 
(FETÖ-PDY)’ye karşı saldırıya geçtiğini belirtiyor, “Emniyet’te yapılan atamalar ile Adli Kolluk 
Yönetmeliği’nin değiştirilmesini Cumhuriyet tarihinin belki en büyük yolsuzluk soruşturmasının 
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hükümet tarafından örtbas edilmeye çalışıldığı izlenimi doğurduğunu” vurguluyordu.
 21  Aralık  2013 tarihinde  yine  Şefkat  Tepe  adlı  dizide  yer  alan;  “önümüzde, 

ülkenin  geleceğini  ve  vizyonu  belirleyecek  kritik  bir  süreçten  geçtiğini,  seçimler,  açılımlar, 
saçılımlar, ekonomi, demokratik paket derken, iş başındakilerini paketleme zamanı geldiğini’’ 
söylemiştiniz.  En  önemlisi  de,  yönetenlerin  gerçek  dostlarıyla  çatıştırılarak,  yalnızlaştırma 
projesiydi…Beyler… Tahminlerimizin de ötesinde, bu projemizde başarıya yaklaştık, ama oyun 
yeni  başlıyor,  durmak yok… Devletin  kılcallarına sızdık… Hedefimiz bizi  çözen,  inancımızı 
sorgulayan camiadır…” şeklindeki sözler, kamuoyunda FETÖ-PDY’yi mağdur, masum ve olayın 
dışında göstermeye, yapılan kumpası derin bir yapıya mal etmeye yönelik algı operasyonun bir 
parçası idi. Ayrıca dizide, bir kez daha derin güçlerin yörüngesine giren hükümetin, FETÖ-PDY 
ile karşı karşıya getirildiğiima ediyordu.

 20  Aralık  2013  tarihinde  www.herkul.org  web  adresinde  Gülen,  “Yolsuzluk” 
başlığı altındaki videoda; 17 Aralıkta yapılan operasyon kastedilerek “…hırsızı görmeden hırsızı 
yakalayanın  üzerine  gidenler”  şeklindeki  iddiasıyla  açıkça  töhmet  altında  bıraktığı  devlet 
yetkililerine  beddua  ediyordu.22  Aralık  2013 tarihinde  Zaman  gazetesi  bu  konuşmayı  “Kim 
Haksızsa Mutlaka Cezasını  Bulacaktır”  başlığı  altında örgüt liderinin üç fotoğrafı  ile birlikte 
sürmanşetten  okuyucuya  aktarıyor  haberin  devamının  yer  aldığı  üçüncü  sayfanın  başlığı  ise 
“Yolsuzluk âmme hakkına Girer Üzeri Örtülemez” idi.

 Gülen’in değişik dönemlerde sıklıkla www.herkul.org isimli internet sitesinden 
yapmış olduğu sohbet adı altındaki konuşmalarla, örgütünün taktik ve stratejisini belirleyip örgüt 
üyelerine sürekli mesajlar gönderdiği, bu mesajlarda örgüt tarafından yapılacak operasyonlarda 
geçen konuları dile getirerek vurguladığı, bu arada devletin “kılcal damarlarına sızma” stratejisi 
ile kamuya sızmış mensuplarınca yapılacak operasyonların altyapısının hazırlandığı, aynı anda 
örgütün  medya  yapılanmasınıntoplumda  örgütün  amacı  doğrultusunda  algı  veya  ters  algı 
oluşturduğu  görülmüştür.  Tüm  bu  organize  faaliyetler  neticesinde  17-25  Aralık  sürecinde 
devletin meşru hükümetini ve başbakanını devirmeye yönelik operasyonlar yapılmıştır.

 24  Aralık  2013  tarihinde  Emre  Uslu,  "O  tweti  hatırlatma  günü  'bakan 
çocuklarının adı  yolsuzluğa karışmış ise Kim Güler kim ağlar...'"  şeklindeki  twiti  paylaşarak 
daha önceden yazdığı twit ile bu operasyonu kastettiğini ve durumdan haberdar olduğunu açıkça 
itiraf etmiştir.

 24 Aralık 2013 tarihinde Zaman gazetesinde Mümtaz’er Türköne,“Başbakan’ın, 
AKP- Cemaat arasında süren savaşta hükmen mağlup olduğunu” ifade etmiş, Şahin Alpay da 
aynı  gün  kaleme  aldığı  yazısında,  “Cumhurbaşkanı  Abdullah  Gül’ün  yaşananlara  seyirci 
kalmaması gerektiğini” vurgulayarak kurumlar arasında çatışma yaratmayı hedeflemiştir.

 Zaman  Gazetesi  yazarı  Türköne,  “Başbakan  (Recep  Tayyip  Erdoğan)’ın 
“kaybettiği savaşı sürdür(düğünü) ve (FETÖ-PDY) ile girdiği savaşı kaybettiğini” ileri sürerek 
FETÖ-PDY’nin  amacı  doğrultusunda  tavır  geliştirmiştir.  Daha  da  ileri  giden  Türköne,  yargı 
süreci  tamamlanmadığı  halde,  Hükümetin  iddialara  karşı  yaptığı  açıklamalarının  doğru 
olmadığını ileri sürüyor, bunların “yolsuzluğu meşrû göstermeye yetm(ediğini)” ifade ediyordu. 
Sadece  bu  iddialarla  yetinmeyen  Türköne  Hocaefendi  olarak  nitelendiği  FETÖ-PDY kurucu 
lideri Gülen’in tavsiye ve çözüm önerilerini Başbakana iletiyordu.

 “...Hocaefendi, Başbakan'a çareyi gösteriyor: ‘Aklan’ diyor, ‘vahdeti temin et, 
vifak ve ittifak yollarını araştır’. Başbakan ise, geçmişte darbecilere karşı sert duruşunu ‘bir tek 
geri adım atmayacağız’ diye bu sefer pamuk gibi insanlara karşı gösteriyor. Siyaseti çöküyor, 
itibarı darmadağın oluyor. Peşinen kaybettiği savaşı, ısrarla sürdürüyor” şeklindeki ifadeler örgüt 
ve liderine bağlılığın göstergeleriydi.

 Ertesi gün Türköne, bu kez hükümeti, “hem yargıyı, hem de yargının uyguladığı 

40



hukuku, elindeki bütün araçları seferber ederek yok etme(kle)” itham ediyor Cumhurbaşkanı’nı 
müdahaleye çağırıyordu.

 Malum olduğu  üzere  FETÖ-PDY,  2014  yılının  Ocak  ayında  hemen  her  gün 
dönemin  Başbakanına  ait  olduğunu  iddia  ettiği  ses  kayıtlarını  medyaya  servis  ederek 
itibarsızlaştırmayı ve kendisini istifaya zorlamayı denemiştir. Servis edilen ses kayıtları ile ilgili 
Ankara  Cumhuriyet  Başsavcılığı’nın  2014/32569  sayılı  soruşturma  dosyası  kapsamında 
Başbakan  ile  oğlu  arasında  geçtiği  iddia  edilen  ve  internette  yayınlanan  ses  kaydı  Tübitak 
Bilgem Başkanlığı’nda  incelenmiş  ve  "kaydın  gözlenen çok sayıda  çıkıntı  ile  yapıldığı,  çok 
sayıda farklı kayıttan yararlanılarak oluşturulmuş montaj ses kaydı olduğu, konuşma bütünlüğü 
sağlamak için sadece tüm kelimelerden oluşan bir montajla farklı olarak kelimelerin dahi parça 
hecelerden  oluşturulup  istenen  yeni  kelimenin  türetilerek  ortaya  çıkarıldığı,  montajı 
gerçekleştiren  kişinin  başbakan  ve  ailesine  ait  geniş  bir  konuşma havuzu  bulundurduğu,  bu 
havuzun telefon dinlemeleri veya illegal, legal yollarla elde edilmiş olabileceği, montajlanmış 
seslerinbaşbakan ve oğluna ait olmadıkları" tespitine yer veren rapor alınmıştır.

 17/25 Aralık  sözde “yolsuzluk” operasyonlarından da hedeflerine  ulaşamayan 
FETÖ-PDY üyeleri  ve medyası daha önce durdurmayı  planladıkları  MİT tırları  için zamanın 
uygun olduğunu ve harekete geçme vaktinin geldiğini düşünmüşlerdir.

B.2.5. MİT Tırlarının Durdurulması ve FETÖ-PDY Medyası

 17-25 Aralık sürecinden sonra Polis teşkilatında FETÖ-PDY üyelerinin tasfiye 
edilmesi süreci başlayınca TSK, jandarma, istihbarat ve adalet teşkilatı içerisindeki FETÖ-PDY 
mensupları koordineli hareket ederek Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti’ni uluslararası 
camia nezdinde zor durumda bırakmak amacıyla MİT Müsteşarlığı’na karşı kumpas girişiminde 
bulunmuşlar, bu süreç içerisinde FETÖ-PDY medyasını etkin olarak kullanmışlardır.

 Nitekim  FETÖ-PDY’nin  başta  emniyet,  TSK,  jandarma,  istihbarat  ve  adalet 
olmak  üzere  kamuda  faaliyette  bulunan  mensupları  17/25  Aralık  2013  tarihinde 
gerçekleştirdikleri eylemlerin akabinde; yılbaşı tatilinden de istifade etmek düşünce ve gayesiyle 
01  Ocak  2014  tarihinde  Hatay  Kırıkhan’da  MİT’in  Suriye’de  yaşayan  Türkmenlere  yardım 
taşıyan  tırlarını  durdurarak  görüntülemiş,  bununla  da  yetinmeyerek  tırların  içindeki 
malzemelerin  görüntülerini  çekmeye  kalkışmış  ancak  MİT  yetkililerinin  devreye  girmesi 
neticesinde bu hedeflerine ulaşamamışlardı. Bu casusluk teşebbüsü ile ilgili görüntüler 1 Ocak 
gecesi  Radikal.com.tr  sitesinde  yayınlanmış  ve  "Hatay'da  silah  dolu  tır  iddiası:  Hatay  İl 
Jandarma Komutanlığı'na gelen ihbarı değerlendiren jandarma ekiplerinin durduğu ve İHH'ya ait 
olduğu  belirtilen  bir  yardım  tırında  silah  ve  mühimmat  olduğu  iddia  ediliyor."  şeklindeki 
ifadelerle haberle ilgisi olmayan İHH hedef gösterilmişti. Gece baskısına yetiştirilemediği için 
Radikal'in 3 Ocak 2014 tarihinde "Tır Tutanağı" manşetiyle yayınladığı haberde de aynı iddialar 
tekrarlanmıştı. 

 FETÖ-PDY’ye mensup kamu görevlileri  1 Ocak 2014 tarihinde MİT tırlarını 
durdurmuş fakat içindeki malzemelerin görüntülerini çekemedikleri için hedeflerine tam olarak 
ulaşamamışlardı. Adı geçen örgütün MİT tırlarına yönelik yeni bir operasyon planladığı11 Ocak 
2014 tarihinde yayınlanan Şefkat Tepe adlı dizide, şu şekilde işlenmiştir: “…Stratejimiz her şeye 
rağmen korku, panik, kaçırma, TIR-latma olucak. Demokrasi sallanıcak. Medya korkutulup içi 
boşaltılıcak. Özgürlükler askıya alınıcak. Herşeyi biz düşünürüz modeli ve her şey sır olucak, 
sırlar  dünyası  geri  gelecek.  Herşey MİT haline  sokulursa  olaylar  da  bitleşicek.  Siz  camiaya 
vurmaya devam edin…” şeklindeki ifadeler MİT tırlarına yapılacak operasyonlarla ilgili olup 
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daha önce izah edildiği şekilde imalar ve şifrelerle doluydu.
 14 Ocak 2014 tarihinde FETÖ-PDY mensupları bu kez İHH bürolarına baskınlar 

düzenleyerek  kamuoyunda  spekülasyon  yaratmayı  hedeflemişler,  fakat  kurdukları  kumpas 
başarısız olmuştur. 

 15 Ocak 2014 tarihinde taraf.com.tr.  internet  adresinde Emre Uslu’ya  ait  “El 
Kaide, İHH, TIR vs..” konulu köşe yazısı yayımlanmış içeriğinde "Türkiye'nin dış politikası ile 
ilgilenen, Suriye'de neler oluyor diye merak edenlere 'Türkiye El Kaide'ye yardım ediyor mu 
diye sorulsa alacağı cevap bellidir. Evet yardım ediyo… ...Peki, soru şu: Türkiye El Kaide'ye 
nasıl yardım ediyor? Tabi ki istihbarat servisi üzerinden. Örneğin Adana'da El Kaide'ye giderken 
yakalanan  bir  tır  dolusu  havan  başlığı...'"  şeklinde  bahsedilmiştir.  Emre  Uslu  artık  alenen 
MİT’in,  El  Kaide  gibi  uluslararası  bir  terör  örgütüne  yardım  ettiği  iddiasıyla  Türkiye 
Cumhuriyeti’ni  ve  hükümetini  itibarsızlaştırmaya  çalışıyordu.  Bu  yazıdan  bir  kaç  gün  sona 
FETÖ-PDY’nin MİT tırlarına yönelik ikinci kumpas girişiminin gerçekleşmesinitesadüf ya da 
öngürü ile açıklamak mümkün değildir.

 18  Ocak  2014  tarihli  Zaman  gazetesinde  Ali  Bulaç,  “…Suriye  hükümeti, 
Türkiye’yi  iç  savaş  çıkartan  örgütlere  yardım suçlamasıyla  şikayet  ediyor.  Bu şikayeti  sakın 
hafife almayın…” şeklindeki sözleriyle bir tartışma açıyor, aynı tarihli Zaman gazetesi “MİT’ten 
skandal  talimat,  tüm  dini  grupları  izleyin”  manşeti  ile  çıkmış,  ancak  haberin  içeriğine 
bakıldığında “PDY’nin birinci derecede hedef önceliğinde izleneceği” net bir şekilde görülmüş, 
dolayısıyla haber kendi kendisi ile çelişerek başlığını tekzip etmişti. Böylece Zaman, bir sonraki 
gün MİT tırlarına yapılacak operasyon öncesinde MİT’i hedef gösteriyordu.

 Yine 18 Ocak 2014 tarihli Zaman gazetesinde Lale Kemal, “…Vatandaşın halen 
görüşünden, inanışından dolayı fişlendiği korkusunu yaşamasını tehlikeli buluyorum… Bu ancak 
eski  komünist  ülkelerde  az  gelişmiş  diktatörlüğün  olduğu  ülkelerde  yapılır…”  şeklindeki 
sözleriyle bu algıyı derinleştirmeyi hedefliyordu.

 19 Ocak 2014 tarihinde dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 150’ye 
yakın  ülkenin  büyükeçileriyle  birlikte  6.  Büyükelçiler  Konferansı  için  Adana’da  bulunduğu 
sıralarda FETÖ-PDY’nin kamuda görevli mensupları bu şehirden geçen MİT tırlarına yönelik bir 
baskın daha gerçekleştirdiler. Bu kez Aydınlık gazetesine servis edilen görüntüler 21 Ocak 2014 
tarihinde  adı  geçen  gazetede  yayınlandı  ve  ihtiyaç  duyuldukça  hükümete  muhalif  medya 
organlarında bu hadiseler Türkiye’nin terör örgütlerine yardımı şeklinde lanse edilmek istendi. 
İlgili medya organları bu görüntü ve yalan haberlerle basın özgürlüğünü ihlal ederek Türkiye 
Cumhuriyeti  devletini  ve hükümetini  “teröre destek veren bir  ülke” gibi  takdim ediyor,  yurt 
içinde  ve  dışında  böyle  bir  algı  oluşturmaya  çalışıyorlardı.  Fakat  yetkililerin  yaptıkları 
açıklamalarla Türkiye kamuoyunun olayın aslını idrak etmesi ve oluşturulmak istenen algının 
aksine kamuoyunun genel olarak bu hadiseleri ihanet ve casusluk eylemi olarak değerlendirmesi 
profesyonel taktikler geliştiren FETÖ-PDY medyasının, bu konularda arka planda kalmayı tercih 
etmesine neden olmuştur.

 Operasyondan sonraki gün (20 Ocak 2014 tarihinde) yayınlanan Zaman gazetesi; 
“Aktörler değişti, fişlemeler ve irtica raporları aynı” başlıklı haberinin altında “Adana’da 5 TIR 
durduruldu, mühimmat arandı” başlıklı bir haberle yine MİT’i hedef tahtasına koyuyordu.
Emre Uslu 22 Ocak 2014 tarihinde eski iddialarına paralel olarak “TIR’ları MİT’in Aydınlıkçı 
Ekibi  mi Yakalatıyor” başlıklı  bir  yazı  daha kaleme almış  ve FETÖ-PDY’nin operasyonlarla 
alakasının  olmadığını  savunma  arayışına  girmiştir.  Oysa  FETÖ-PDY,  sahip  olduğu  medya 
aracılığıyla toplumu, devleti, görevini yapan kamu görevlilerini, kendisine karşı muhalif kişi ve 
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grupları sindirerek yıldırmaya yönelik sistemli operasyonlara devam ediyordu. 
 25  Ocak  2014  tarihli  Zaman  gazetesi  “Adana’da  TIR’ları  arayan  savcılar 

görevden alındı” başlıklı bir haber yaparak Türkiye Cumhuriyeti’nin tespit edilebilen en büyük 
casusluk eylemlerinden birine imza atan FETÖ-PDY üyelerini savunma arayışına giriyordu.

 FETÖ-PDY’ye  yönelik  operasyonlar  başladığında  görevini  yapan  kamu 
görevlilerinin  (emniyet  mensupları,  savcı  ve  hakimler  dahil)  isim  ve  görüntüleri  örgüt 
medyasında  ve  işbirlikçi  medyada  yayınlandığı  gibi  her  türlü  iftira,  tehdit  ve  karalama 
kampanyalarıyla kamu görevlileri hedef haline getirildiler.

 Yapılan  soruşturmalar  neticesinde  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükümeti’nin  insani, 
tarihi ve kültürel saiklerle Suriye’de bulunan Türkmenlere yardım malzemesi gönderdiği, bunları 
da  uluslararası  bir  yardım  kuruluşu  olan  İHH  aracılığıyla  gerçekleştirildiği,  FETÖ/PDY 
yapılanmasına mensup örgüt üyelerinin İHH’nın bu faaliyetlerinden haberdar olduğu, örgütün 
taktik  ve  stratejisi  gereği  uzunca  bir  süre  İHH-MİT  ilişkisinin  takip  edildiği,  yapılanmaya 
mensup TSK içerisindeki örgüt üyelerinin ise görevli MİT personelini uyuşturucu kaçakçılığı 
şüphelisi olarak dinlediği ve izlediği, bu dinleme ve izleme faaliyetleri sonucunda Türkiye’nin 
Suriye ülkesindeki politikaları hakkında bilgi sahibi oldukları, 2013 yılı Eylül ayından itibaren 
sistematik olarak gizli bir şekilde MİT ve İHH üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni zor 
duruma düşürmek için bu eylemi gerçekleştirdikleri ve kamuoyunda eylemin haklılığı yönünde 
algı oluşturmak için medyanın kullanıldığı tespit edilmiştir.

 21 Şubat 2014 tarihinde Zaman gazetesi, Başbakan’a eleştiri boyutunu aşan ve 
hakarete varan şuifadelerle saldırıyordu;

 

 "Başbakan, çocuklar ve gençler için ´rol model´dir;  her hali,  tavrı  ve sözüyle 
örnek  olması  gereken  bir  kişiliktir.  Kaba  söz,  iftira,  nefret,  yalan  ve  toplum  ahlakının  hoş 
görmediği  ifadeler,  asla  bir  Başbakan’ın  ağzına  yakışmaz.  Fakat  ne  çare  ki,  kendisi  bundan 
çekinmiyor.  Bu konuşmalar 10-15 TV kanalında canlı  yayınlanıyor, akşam haberlerinde uzun 
uzun veriliyor. Bu, çocuklarımızın, gençlerimizin ruh sağlığı ve geleceği açısından son derece 
tehlikeli.  Onları  korumak  için  RTÜK  harekete  geçmeli;  halkı  kin  ve  nefrete  tahrik  eden 
hakaretleri  ve  ayrımcılık  içeren  ifadeleri  yayınlayan  kanalları  uyarmalı.  Televizyonlar  bu 
konuşmaları verirken ekranda +13, en azından +7 akıllı işareti bulunmalıdır...TV’ler ve RTÜK 
gerekli  duyarlığı  göstermiyorsa,  görev  ailelere  düşüyor.  Anne-babalar,  Başbakan  çıktığında, 
çocuklarını TV ekranından uzak tutmalı. Aksi halde ruhlarında tamiri mümkün olmayan hasarlar 
meydana gelebilir. Bu, doğrudan ülkemizin geleceğini ve toplumsal barışı ilgilendiren önemli bir 
mesele..."

 Bu saldırılarla eşzamanlı olarak FETÖ-PDY’nin casusluk faaliyetlerine de hız 
verdiği  anlaşılmıştır.  13  Mart  2014  tarihinde  Dışişleri  Bakanlığı’nda  düzenlenen  çok  gizli 
toplantının  hukuka  aykırı  olarak  siyasi  ve  askeri  casusluk  maksatlı  dinlendiğini  ve  dinleme 
kayıtlarının açıklandığını Türkiye 27 Mart 2014 günü sosyal medyadan öğrenmiştir.

 MİT tırlarına yönelik operasyonda perde arkasında kalmayı tercih eden Zaman 
gazetesi FETÖ-PDY’ye yönelik operasyonların hız kazanmasıyla birlikte sahneye çıkmıştır. 11 
Nisan 2015 tarihinde Zaman gazetesinde tutuklanan komutanın, sözde ”Mitçiler dedi ki, TIR’lar 
açılırsa dünya ayağa kalkar” başlıklı haber yayınlanmış, bu haberde yer alan “...Binbaşı M.F. bir 
MİT’çinin kendisine şunları söylediğini kaydetti: Bu TIR ağzına kadar silah dolu, eğer açılırsa 
yarın hükümet düşer, yer yerinden oynar...” şeklindeki ifadelerle kamuoyunun dikkati yeniden bu 
meseleye çekilmek istenmiş, Cumhuriyet gazetesi de 29 Mayıs ve 04 Haziran 2015 tarihlerinde 
MİT tırlarına düzenlenmiş operasyonlara ilişkin görüntüleri yayınlamıştır.
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 B.2.6. FETÖ-PDY Medyasına Yönelik Operasyonların Başlaması; Gülen ve 
Örgütünün Tavrı

 Türkiye  Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanı  Sayın Recep Tayyip Erdoğan (Dönemin 
Başbakanı),  Türkiye  Cumhuriyeti  Başbakanı  Sayın  Ahmet  Davutoğlu  (Dönemin  Dışişleri 
Bakanı),  birçok  Hükümet  Üyesi  Bakan,  Milletvekilleri,  MİT  Müsteşarı  ve  görevlileri, 
bürokratlar, akademisyenler, STK temsilcileri ve diğer mağdur kişilerin soruşturma adı altında 
izlendiği  ve  dinlediğinin  tespit  edilmesi  üzerine  açılan  soruşturma  kapsamında  eylemleri 
gerçekleştiren  şüphelilere  yönelik  22  Temmuz  2014  tarihinde  İstanbul  merkezli  eş  zamanlı 
operasyonel  çalışmalar  yapılmıştır.  Aynı  gün  Zaman  gazetesinin  o  dönemdeki  Genel  Yayın 
Yönetmeni  Ekrem Dumanlı’nın sabah saatlerinde  henüz operasyon başlamadan “Ey Mazlum 
Başına ne gelirse gelsin sen hep dik dur, yılma, yıkılma ve unutma ki zulüm kalıcı değildir…” 
şeklinde twit attığı ve kendisinin Zaman gazetesi internet sitesindeki köşe yazısına yönlendirdiği, 
bu  yazıda  Dumanlı’nın  siyasi  düşüncelerini  desteklemek  maksadıyla  İslami  bir  söylem 
kullanarak  din  istismarı  yaptığı  görülmüştür.  Dumanlı,  yazısında  soruşturmada  görev  yapan 
“kamugörevlilerini zalim, şüphelileri ise mazlum” göstererek kamuoyunun örgüte destek olması 
amacıyla propaganda yapmıştır.

 Yine aynı gün Zaman gazetesinin resmi internet sitesinde “Polislere ailelerinden 
destek:  Başınızı  dik  tutun”  şeklinde  haber  yapıldığı,  halbuki  hiçbir  polis  ailesinin  böyle  bir 
söyleminin  olmadığı  tespit  edilmiştir.  İki  gün sonra  aynı  sitede  şüpheli  avukatlarından birisi 
“Dosyayı  inceledim,  ortada  suç  yok,  dik  durun”  şeklinde  açıklama  yapmış,  davanın  seyrini 
etkilemeye  ve  kamuoyunu  yönlendirmeye  yönelik,  suç  içeren  bu  ifadeler  hem  Samanyolu 
televizyonunda hem de Zaman gazetesinde anında yayınlanmıştır. 

 Zaman  gazetesi  bundan  sonra  manşetlerini  ve  içeriğinin  büyük  bir  kısmını 
tamamen bu operasyonlara ayırmıştır. 23 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Zaman gazetesinin 
manşet  ve  haber  başlıkları  dahi  bu  yargıyı  kanıtlamak  için  yeterlidir;  “Rezalar  Dışarıda 
Yakalayanlar  İçeride”,  “Ben  hırsız  annesi  değil,  polis  annesiyim”,  “Hukuk  ayaklar  altında”, 
“Çağlayan’da  Yassıada  Mahkemesi  şüpheliler  dinlenmeden  karar  verilmesine…”,“Sahur 
Operasyonu, Türkiye’yi AİHM’de Mahkum Ettirir”, “AİHS’nin 9 Maddesi 11 Kez İhlal Edildi”, 
“12  Eylül’de  Bile  Hukuk  Bu  Kadar  Ayağa  Düşmedi”,  “Demokrasiye  ve  Medyaya 
Darbe”,“Medyayı  Korkutarak  Susturmak  İstiyorlar”,  “Bütün  Muhalifler  Operasyon  Tehdidi 
Altında”, “Demokrasinin Kara Günü” (siyah fonda), “Bir Yazardan Örgüt Çıkarma Komedisi”, 
“Aydınlar,  Avrupa Birliği  ve Dünya Medyasından Çağrı: Gazetecileri Serbest Bırakın” (siyah 
fonda),  “Darbe  Hukuku”,  “İşte  Suç  Aleti:  2  Makale,  1  Haber”,  “Senaryodan  Tutuklama”, 
“Dumanlı: iki makale bir haber, Hakkımdaki iddia bu mudur? Hakim: EVET”, “Medyaya darbe 
soruşturması skandallarla dolu, Karar Dökülüyor”, “(Gülen hakkında) Kırmızı bülten, rezaleti 
dünyaya duyuracak”, “Demokrasi ve Hukuka Dönüş Çağrısı” ve “Hukuksuz Karara İtiraz”.Bu 
manşet  ve  sürmanşetlerle  Zaman  gazetesi,  davanın  seyrini  etkilemeye  ve  kamuoyunu 
yönlendirmeye  yönelik  provakatif  yayınlar  yapmaya  devam  etmiştir.  Bu  arada  Zaman 
gazetesiden örgüt lideri ile yapılan röportajlar ya da ona atfen kaleme alınan yazılarda da saldırı 
dozajı  artırılmış,  Gülen’in “İman etmiş  insanlar  yumruklandıkça  güçlenir”  şeklideki  ifadeleri 
soruşturmaya tabi tutulan örgüt üyelerini motive etmek için kullanılmıştır. Bu noktada Gülen ve 
örgüt  medyasının  örgütlü  olarak  tek  bir  vücut  halinde  hareket  ettikleri,  adil  yargılamayı 
etkileyerek  soruşturmayı  itibarsızlaştırmaya  çalıştıkları,  örgüt  tabanını  ve  toplumu  hükümet 
aleyhine kışkırtmaya teşebbüs ettikleri alenen görülmektedir. 
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 27 Ağustos 2014 tarihinde ise örgüt lideri Gülen, herkül.org sitesinde;"Utanacak 
İş Yapmadınız; Dimdik Durun ve Ahirete Alacaklı Gidin" ; Bir diğer taraftan da siz itibarınıza 
Allah’ın izni ve inayetiyle toz kondurmamış iseniz şayet, bulunduğunuz yer ve konum itibarıyla 
“Devletin parası deniz, yemeyen domuz.” Dememiş İseniz şayet, bence bir ayıp İşlememişsiniz. 
Hiç utanmayın daima dimdik durun, Allah’ın izni ve inayetiyle… Ve Cenâb-ı Hakk’ın size bu 
güne kadar lütfettiği doğru bildiğiniz o yolda dosdoğru yürüyün. Şeklinde beyanların geçtiği,…
Yaptığınız  şeyler  arasında  sizi  Allah  (celle  celalühu)  karşısında,  Rasûlullah  (aleyhissalatü 
vesselam) karşısında mahcup edecek bir durum yoksa, yaptığınız şey nedir. Bence dimdik durun. 
Allah’ın  izni  ve inayetiyle.  Allah  karşısında,  onun karşısında sadece  eğilin.  Onun karşısında 
sadece rüku’ya gidin. Onun karşısında secdeye kapanın. Onun karşısında alnınızı yere sürün. 
Dahası yok mu Allah’ım deyin. Onun dışında hep dimdik durun Allah’ın izni ve inayetiyle…" 
Şeklinde  sözler  sarf  etmiş,  bu  konuşma  1  Aralık  2015  tarihinde  Zaman  gazetesinde 
haberleştirilmiş, devamında şüpheli polis memurunun fotoğrafı eşliğinde "gözaltına alınan polis 
başını eğdirmedi" haberi yapılmıştır. 

 08 Eylül 2014 tarihinde Samanyoluhaber sitesinde,"Türkiye'nin kılcallarına sızan 
en büyük casusluk ağı deşifre oluyor" ve 08 Eylül 2014 tarihinde Zaman gazetesinde “SHaber, 
Selam Tevhid Terör Örgütü dosyasını açıyor” başlığı  altındaki  program tanıtımların ardından 
Samanyoluhaber  televizyonunda 10 Eylül  2014 tarihinde  “Acem Oyunu Selam Tevhid Terör 
Örgütü Belgeseli”  isimli  program yayınlanmış  bu programda soruşturma kapsamında şüpheli 
olup  serbest  kalan  eski  bir  polis  müdürü  olan  Ömer  Köse;  “Devletin  kılcallarına  sızmış  bir 
casusluk şebekesini mevcut yasalarımız çerçevesinde, üç yıl boyunca iki Cumhuriyet Savcısı, 
yirmiye yakın Hâkimlerimizin kararlarıyla takip ettik. Operasyona çeviremeden, malumunuz 17 
Aralık süreciyle görevden alındık. Biz görevden alındıktan yaklaşık üç ay sonra, bu derin yapı 
dosyayı fark edince, profesyonel bir psikolojik harekât planıyla kamuoyundan bu dosya kaçırılıp 
mevcut olduğumuz hale getirildi…Bu casusluk dosyası, ihanet dosyası kapanmayacaktır.Eee bu 
dosyayı sulandırıp, deşifre edip basına sızdıranlar ve arkasından takipsizlik verip kapatanlar ve 
dönüp pervasızca bize operasyon yapanlar er geç bu dosyanın içerisindeki şüphelilerle beraber 
casusluk  suçlamasıyla  yargılanacaktır.  Felek  bütün  esvabı  cefasın  toplasın  gelsin,  dönersek 
kahpeyiz millet yolunda bir azimetten…” şeklindeki sözleri ile örgüt medyası aracılığıyla bir 
yandan  davanın  seyrini  etkilemeye  çalışırken  diğer  yandan  da  soruşturmayı  yürütenleri 
“casuslukla” suçlayarak ileride hesap sormakla tehdit etmiştir.

 Öte yandan Ömer Köse’nin kullandığı dil ve uslüp ile özel olarak kullanmayı 
tercih  ettiği  kelime  ve  kavramların  ve  örgüt  medyasında  yapılan  tanıtımlarda  tercih  edilen 
söylem ve  kavramların  örgüt  jargonu ile  birebir  uyuştuğu  da  gözden  kaçmamaktadır.  Örnek 
vermek gerekirse02 Şubat 2013 tarihinde,  Fetullah Gülen'in,  “Takiyye-Muta Tuzağı ve Nifak 
Nezlesi” başlıklı konuşmasında ve Samanyolu televizyonunda yayınlanan Şefkat Tepe dizisinin 
Karanlık  Karar  Kurulu'nda"Kılcallara  Nüfuz  Etme"  söylemi  aynen  vurgulanmıştır.  Buradan 
"devletin  kılcallarınasızma  veya  nüfuz  etmeve  dik  durma  söylemlerinin"  medya  organları 
tarafından örgütsel bir tavır sergilenerek sürekli vurgulanması ve dile getirilmesinin bir tesadüf 
olamayacağı değerlendirilmiştir. Sonuçta ülkenin üst düzey yetkilileri, sözde selam-tevhid örgütü 
kapsamında  dinlenmiş  olup  konuyla  ilgili  soruşturmalar  yapılınca  “örgüt  mensuplarının  dik 
durması” gerektiği yönünde talimat verildiği anlaşılmıştır.

 Örgüt liderinin talimatıyla, örgüt üyelerince FETÖ/PDY yapılanmasına muhalif 
olarak  gördükleri  mütedeyyin  vatandaşların  terör  örgütleri  ile  irtibatlandırmak  suretiyle 
cezaevine  atılması  ile  ilgili  14  Aralık  2014  tarihinde  aralarında  Hidayet  Karaca  ve  Ekrem 
Dumanlı'nın da bulunduğu 30’dan fazla şüpheli hakkında soruşturma yapılmıştır.

 Soruşturma  aşamasında,  FETÖ/PDY’nin  devlet  kurumları  içerisindeki 
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üyelerinden bilgi aldığı anlaşılan @fuatavni isimli kullanıcı hesabından soruşturmanın gizliliğini 
deşifre etmek amacıyla  operasyonla ilgili  bilgilerin  paylaşıldığı,  örgüt  liderinin de herkül.org 
sitesinde “Ölümü Vuslat Görenler Zindanı Pire Isırması bilirler” başlıklı konuşmasında "…İçeri 
atacaklarmış, ben zannediyorum dün içeri attıkları insanlar meseleyi Kur’an okuyarak ve gülerek 
karşıladıkları gibi yarın öbür gün içeriye atacakları insanlar da onu seyyidüna Hazreti Musa gibi 
firavunun karşısında gülerek karşılayacaklar, gözü dönmüş dinsizlerin ve densizlerin tecavüzleri 
karşısında ölümü gülerek karşılıyan Hazreti Zekeriya gibi, Hazreti Yahya gibi, Hazreti Mesih 
gibi  gülerek  karşılıyacaklar.  ...Amma  gidip  yine  de  kendi  ayağınla  teslim  olma  meselesine 
gelince onlar çağırınca gidersin fakat hiç bi peygamber nemarizden ve feraineden uzaklaştıkları 
zaman  biz  sizi  arıyoruz  gelin  teslim  olun  dediklerinde  Hazreti  Musa  Eyke’den  dönüp 
gelmemiştir,  insanlığın iftihar tablosu Medine’den dönüp gitmemiştir,  Hazreti  Zekeriya kendi 
eliyle  teslim olmamıştır,  Hazreti  Mesihin teslim olmasına Allah müsaade etmemiştir  (Arapça 
söylüyor.)  demiştir.  Bu  açıdan  zalimin  işini  kolaylaştırmak  o  da  bi  vebaldir.  Zorlasınlar, 
göbekleri  çatlasın,  beyin  kanamasından  gitsinler.  Bildiğin  gibi  bildiğin  yolda  yürü."Şeklinde 
konuşma yaptığı, sonraki gün Zaman gazetesinin "Demokrasiye ve medyaya darbe" manşeti ile 
çıktığı, Zaman gazetesinin bir sonraki gün başlığının; "Medyayı korkutarak susturmak istiyorlar" 
olduğu,  14  Aralıkta  yapılan  gözaltı  işlemlerini  15  Aralık  2014  tarihinde  Zaman  gazetesinin 
"Demokrasinin  kara  günü"  manşeti  ile  duyurduğu,  16  Aralık  2014  tarihinde  örgüt  liderinin 
herkul.org isimli internet sitesinde “Ashab-ı Uhdut ve Bir Ölüp Bin Dirilenler” başlıklı, konuşma 
yaparak "Azimeti tercih eden insanlar azimet deyip yolunda sabit kalem olanlar cephelerini belli 
ettiler.  Bir  Bünyan’ı  marsus  gibi  kurşunla  birbirlerine  perçinleştiler.  Olup  bitenleri  gülerek 
birbirlerine anlatıyorlar. Sanki geçmişte olmuş bir vaka gibi anlatıyorlar. Tebessümle anlatıyorlar. 
Sabit  kadem olanlar  Allah’ın  izniyle  sabit  kadem olurlar.  Endişe  yaşamalılar.  Belki  de  yani 
çoğunuzda ben kendimi  de katarsam fairlenme gibi  olur  o  arkadaşların  yerinde olmayı  arzu 
ederdim yani. Size değişik meselelerle de arz ettim ben kaç defa tutuldum tevkif edildim içeriye 
atıldım,  hem askerde  hem de  sivilde  fakat  öyle  bir  panik  hatırlamıyorum.......  Şimdi  Ekrem 
Bey’in  yerinde,  Hidayet  Karaca’nın  yerinde  ve  onların  arkadaşlarının  yerlerinde  olmayı 
zannediyorum arzu eden çok insan vardır. “Onlara oldu da Cenâb-ı Hak neden bu lütfu bizden 
esirgedi?” Hâşâ, Allah esirgemez. Acaba zaafımıza binaen mi Cenâb-ı Hak bizi öyle bir şeye 
maruz bırakmadı? Zayıf mıydık acaba? Biz göz dolduran bir tavır, bir durum sergilemedik mi 
acaba bize gelmedi bu mesele?... Ha bu arada, istidradî şunu da diyeyim: Kırmızı bülten falan.. 
tuttururlarsa, ederlerse şayet fe ni’me ve bihâ (ne güzel ve hoş, baş göz üstüne).. Ama bütün 
bunlarla  bir  sindirme  meselesi  hedefleniyorsa,  katiyen  bilmeliler  ki,  hakiki  müminler  hiçbir 
zaman nifak düşüncesi karşısında eğilmemiştir, hele asla secdeye hiç kapanmamıştır, hep dimdik 
durmuşlardır…”şeklindekisözleri  ile  doğrudan  isim  vermek  suretiyle  örgüt  medyasından 
gözaltına alınan şahısları alenen desteklediği, arandığı halde yakalanamayan şahısların “teslim 
olmamaları  ve  soruşturmada  görevli  kamu  personelinin  işini  zorlaştırmalarını”  hedeflediği, 
yapılan soruşturmanın “medya özgürlüğüne ve demokrasiye aykırı olduğu” algısını oluşturmaya 
çalıştığı,

 Bundan yaklaşık on gün sonra Zaman gazetesinin de 26 Aralık 2014 tarihinde 
“Bu yargılama yok hükmündedir”, “Bu dosyadan örgüt çıkmaz”, “İtiraz reddedildi, hukuksuzluk 
sürüyor”; 27 Aralık 2014 tarihinde ise “Erdoğan, Yargıya Talimatı Verdi Anayasal Suç İşledi, 
Başka Alınan da Olacak” başlıklı manşet ya da haberleri ile yargıya müdahale ederek Anayasal 
kurumları ve yargıyı doğrudan hedef haline getirmeyi amaçladığı tespit edilmiştir.

 Gülen,  6  Ocak  2015  tarihinde  “Metanetimizin  Temeli  ve  İmtihanın 
Kaybedenleri” başlıklı konuşmasında da konuyu yine örgüt medyasında yapılan tutuklamalara 
getirerek sözde üztü kapalı  bir  şekilde ancak Türkiye’de yaşayan herkesin anlayabileceği  bir 
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şekilde gözaltına alınan örgüt mensuplarına “işkence yapıldığını” iddia ederek “…bir dantela 
gibi örgütleyip onlara emanet ettiği şey aman bu ibrişim yırtılır bu dantela yırtılır mülahazası…
Belki değişik zamanlarda naçizane hep üzerinde durmaya çalıştığımız sizin de çok iyi bildiğiniz 
gibi  bir  yönüyle  kuvveyi  maneviye  arkadaşlarımızın  kuveyi  maneviyesini  takviye  etmeye 
bakmamız  lazım…Allahın  izniyle  bu  işin  içinden  yağdan  kıl  çeker  gibi  sıyrılacağız 
göreceksiniz…”şeklindeki sözleri ile örgütün dağılmaması için gerekli motivasyonu sağlamaya 
çalışmıştır. Aynı günlerde Zaman gazetesinin "Gün, Dik Durma Günüdür; Gazetecileri Serbest 
Bırakın; Darbe Hukuku" gibi başlıklarla haberler yaptığı tespit edilmiştir.

 Örgüt lideri Gülen’in 19 Nisan 2015 tarihinde yayınlanan “Mukaddes Çile ve 
İnfak Kahramanları” konulu konuşmasında “…Onları en çabuk zamanda, çok rahatlıkla salıver 
Allahımmm…”şeklindeki sözlerinin ertesi günü (20 Nisan 2015 tarihinde) sonradan FETÖ-PDY 
üyeliğinden  dolayı  gözaltına  alınan  ve  daha  önce  Gülen’in  talimatı  doğrultusunda  başlatılan 
“Tahşiyeci” davasının hakimi olan Metin Özçelik’in ve Hakim Mustafa Başer’in, toplu halde 
verilen “reddi hakim ve tahliye talebi” istemli dilekçeleri değerlendirme yetkileri ve görevleri 
olmadığı halde kabul ederek Türkiye’de hukuk kaosu yaşandığı görüntüsü vermek, kamuoyunun 
yargıya  olan  güvenini  sarsmak  ve  böylece  ülkeyi  uluslararası  yargı  organları  nezdinde  zor 
duruma düşürmek, hukuki ve cezai sorumluluk altına almak istemeleri dikkat çekicidir. 

 Öte yandan tutuklu yakınları inanç ve umutları sömürülmek suretiyle provoke 
edilmiş, kamuoyunun duygu ve tepkileri örgüt lehine yönlendirilmek istenmiştir.FETÖ-PDY’nin 
adliyedeki üyeleri tarafından gerçekleştirilen bu eylem de örgütün yazılı ve görsel organlarında 
yoğun  olarak  işlenmiştir.  Örgüt  avukatlarının  ve  üyelerinin  provakatif  konuşmaları  görsel 
medyada  yer  alırken  Zaman  gazetesi  internet  sitesi  de  yazılı  ve  görsel  olarak  bu  minvalde 
yayınlar  yapmış,  Zaman  gazetesi  “Hukuksuz  Yargılamalara  Tahliye  Kararı”,  “Savcıların 
Mahkeme Kararlarının Uygulamama Yetkisi Yok Suç İşliyorlar”; Meydan gazetesi “Sizi buraya 
tıkan  irade  Tahliyenizi  istemiyor”;  Millet  gazetesi  “Hukuktan Uzaklaşıyoruz…Diren Adalet”, 
Bugün gazetesi “Hukuk Cinayeti”, Taraf gazetesi “Adalet Yok Hükmünde” şeklinde manşetler 
altındaki  taraflı,  yalan,  yanlış,  eksik  ve  kasıtlı  içeriklerle  FETÖ-PDY’yi  desteklemiş,  örgüt 
propagandası yapmışlardır. 

 Yürütülen  operasyonlar  FETÖ-PDY’yi  hedef  aldığı  halde,  örgüt  medyası 
operasyonların  kendileri  ile  ilgili  olmadığı  algısını  oluşturabilmek  amacıyla  toplumun  faklı 
kesimlerine  mensup,  bilhassa  görüntü  itibariyle  seküler  giyim  tarzına  sahip  şahısları  görsel 
yayınlarında sıkça ön plana çıkarmıştır.

 2  Mayıs  2015  tarihinde  Zaman  gazetesi  “Hakimler  Kararlarının  Arkasında” 
sürmanşeti altında gözaltına alınan eski Hakimler Metin Özçelik ve Hakim Mustafa Başer’in 
yaptıkları hukuk dışı uygulamaları savunan beyanlarına yer vermiştir. Bu beyanlar yargı erkinin 
nüfuz  ve  itibarına  zarar  vermeyi,  toplumun  yargıya  olan  güvenini  ve  inancını  sarsmayı 
hedefleyen ifadelerden ibaret olup; örgüt liderinin,  medyasının,  kamudaki üyelerinin ve hatta 
örgüt  medyasında  şüphelilerin  yakınları  olduğu  iddia  edilen  şahısların  fikir  ve  eylem birliği 
içerisinde hareket ettiklerini ve örgütsel bir tavır sergilediklerini göstermektedir.

 19  Ağustos  2015  tarihinde  Gülen’in  daha  önce  yayınlanmış  bir  konuşması 
yeniden yayınlanmasından ve bu konuşmada yer alan“…Hicret edin, hayat bulun…” şeklindeki 
çağrısından sonra  örgütün baş  finansörlerinden Akın  İpek ve  örgüt  “İmamlarının”  aralarında 
olduğu örgüt üyelerinin Türkiye’den kaçmaları da bu kanıyı desteklemektedir.

 Soruşturmalar  neticesinde  hesap  vermek  zorunda  kalacaklarını  anlayan  örgüt 
mensuplarının Türkiye’den ayrılmalarını görmezden gelen Zaman gazetesi; örgütsel eylemleri 
yürüttükleri  için  haklarında  soruşturma açılan  Zekeriya  Öz,  Celal  Kaya  ve  Mehmet  Yüzgeç 
hakkında  “Twitter  yoluyla  darbeye  teşebbüsten  3  Savcıya  Yakalama  Kararı”  şeklinde  haber 
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yapmış;  büyük  ölçüde  örgütün  finansmanını  sağlayan  Bank  Asya’ya  yapılan  operasyonu 
“Hukuksuzluklar  tek  tek  arşivleniyor,  hesabı  sorulacak”  şeklinde  manipüle  ederek  verdiği 
gibi,satır aralarında tehdit edici ibareler dikkat çekmiştir.

 25 Aralık 2015 tarihindeZaman gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Ünal, Kemal 
Kılıçdaroğlu  ile  yapılan  bir  söyleşiye  atıfla  Cemaat  (FETÖ-PDY)’nin  mazlum olduğunu  ve 
Cemaat (FETÖ-PDY)’ye zulmedildiğini ileri sürerek yine bu örgütü müdafaa etmiştir.

 Bütün  bu  beyan,  duyuru  ve  açıklamalar  dikkate  alındığında  FETÖ/PDY’nin 
medyada görevli üyeleri hakkında soruşturma açılması, soruşturmanın yürütülmesi ve yargıya 
intikali  aşamalarında  örgütün  doğrudan  konuya  müdahil  olarak  soruşturmayı  yürüten  kamu 
görevlilerini etkilemeyi, hedef haline getirmeyi ve toplumda da bu yönde bir algı oluşturmayı 
amaçladığı anlaşılmaktadır. 

 FETÖ/PDY hakkında soruşturma başlatılması üzerine örgüt liderinin "dik durma" 
talimatı verdiği, bu hususun örgüt medyasında yoğun olarak işlendiği, “özgür basın susturuluyor" 
kampanyası başlatıldığı, “basın yayın organlarının hukuka aykırı şekilde susturulduğu ve muhalif 
gazeteci ve yazarların tutuklandığı” algısının yaratılmak istendiği,aynı şekilde örgüt medyasının, 
toplumu baskı ve tehdit yoluyla yanlış yönlendirmeyi amaçlayan yayınlaryaptığı, görevini yapan 
yargı  ve  emniyet  mensuplarına  yönelik  bu  saldırılarının  sosyal  medyadaki  örgüt  mensupları 
tarafından desteklendiği,  soruşturmalar  kapsamında verilen hakim kararlarının yürütülmesinin 
“gasp” olarak nitelendirildiği ve sonuç olarak bütün bu saldırı ve söylemlerin aynı amaca yönelik 
ve tek kaynaktan çıktığı yönünde kanaate varılmıştır.

 Bu arada suç işlediği tespit edilen ve dikkat çekmeye başlayan Zaman gazetesi 
yöneticileri, FEZA Gazetecilik bünyesinde yapılan görev değişiklikleri ile kızağa çekiliyordu. 5 
Kasım  2015  tarihinde  Ekrem Dumanlı’nın  Zaman  gazetesi  Genel  Yayın  Yönetmenliği’nden 
ayrılması ile bu görev Cihan Haber Ajansı Genel Müdürü Abdülhamit Bilici’ye verildi. Ondan 
boşalan makama ise bu ajansın Moskova temsilciliğini yapan Faruk Akkan getirildi.

 1  Aralık  2015  tarihinde  Zaman’ın  Genel  Yayın  Müdür  Yardımcısı  Mehmet 
Kamış’ın yerine ise Aksiyon Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Korucu getirildi.

B.2.7. Özgür Bugün ve Özgür Millet gazetelerinin Feza Gazetecilik AŞ (Zaman Gazetesi) 
tesislerinde Basılması ve bu grubun örgütle irtibatı

 Ankara  Cumhuriyet  Başsavcılığı'nın  başlattığı  soruşturma kapsamında  Hamdi 
Akın İpek'in ortağı bulunan Koza Holding A.Ş. ve bağlı  diğer şirketlerin himmet adı altında 
toplamış oldukları paraları altın üretiminden kazanmış gibi göstererek farklı isimler adı altında 
kurmuş oldukları paravan şirketlere aktardıkları tespit edildiği, bu kapsamda sözkonusu kuruluşa 
ait şirketlere kayyum atandığı, bu şirketler arasında Bugün ve Millet gazetelerininde bulunduğu, 
ancak  Bugün  ve  Millet  markasının  556  Sayılı  Markalar  Hakkındaki  Kanun  Hükmündeki 
Kararnameye  aykırı  olarak  "Özgür  Bugün ve  Özgür  Millet"  adı  altında  gazete  çıkararak  bu 
gazeteleri Bugün ve Millet gazetelerinin abonelerine dağıttıkları, bu gazetelerin marka hakkının 
çiğnendiği, TCK ve CMK’nin ilgili  hükümleri gereğince soruşturma açıldığı ve arama kararı 
alındığı,  bu  kapsamda  Feza  Gazetecilik  A.Ş.  tesislerinde  arama  yapılmasına  izin  verildiği, 
yapılan aramada paket halinde “Özgür Bugün ve Özgür Millet” gazetelerinin ele geçirildiği, bu 
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şekilde  FETÖ-PDY’nin  Koza  Holding  A.Ş.  bünyesinde  kayyum  atanan  gazetelerin  Feza 
Gazetecilik A.Ş. tesislerindekanuna aykırı olarak basıldığının ve dağıtıma hazırlandığının tespit 
edildiği,  sonuç  olarak  örgütün  farklı  ticari  kuruluşlar  bünyesinde  faaliyette  bulunan  medya 
organları arasında organik bağlar bulunduğu ve bu kuruluşların eşgüdümlü olarak hareket ederek 
kanunları çiğnedikleri, “basına sansür uygulandığını” iddia ederek kamuoyunu hükümet aleyhine 
kışkırtıkları,  Türkiye  ve  dünya  kamuoyunda  örgüt  amaçları  doğrultusunda  algı  oluşturmaya 
çalıştıkları anlaşılmıştır.

B.2.8. Örgütün Medya Üzerinden Eylem Yaptırma Faaliyetleri

 Örgütle mücadele kapsamında yapılan soruşturmalara karşı örgüt üyeleri medya 
üzerinden dayanışmaya davet edilmiş, devletin yaptığı işleme kitlesel olarak karşı çıkılması ve 
direnilmesi için çağrılar yapılmış, topluma, örgüt tabanına, muhalefet partilerine ve bazı medya 
kuruluşlarına örgüt medyası üzerinden mesajlar verilip destek istenmiştir. Örgüt yöneticilerinin 
emirleri genel talimat olarak basın-yayın üzerinden alt birimlere ulaştırılmıştır. Özellikle örgüt 
medyasıbir  taraftan  yönetim  kadrosuyla  hücreler  arasında  doğrudan  iletişim  aracı  olarak 
kullanılmış diğer taraftan yalan, yanlış ya da çarpıtılmış haberlerle oluşturulmak istenen algı ile 
kamuoyu tahrik edilmek ve kışkırtılmak istenmiş, görevini yapan kamu görevlileri hedef haline 
getirilmeye çalışılmıştır. 

 Örgüt  medyasının  yönlendirmeleri  ve  algı  operasyonları  sonrasında  örgüt 
mensupları  ve  algıdan  etkilenen  şahıslar  sahaya  inerek  toplu  gösteriler  yapmış,  bu 
gösterilerdeörgüt  liderinin  ve  buna  uygun  olarak  medyasının  kullandığı  sloganlar  atılmış, 
dövizler ve pankartlar açılmıştır. Atılan slogan ve açılan pankartlardan bazıları; 

 "Tek D.... Sarayda, Hırsızlık Babadan Oğula Geçer, Hoca Efendi Örgüt Lideri ise 
Bende Örgüt Üyesiyim, Kutular Kasalar Yetmedi Sıra Bank Asya'ya Mı Geldi, T... Değil Devlet'e 
Hizmet, N...'a Boyun Eğmeyeceğiz, 17-25 Aralık Hırsız Var, Çakma Operasyon, Yusuflar İçeride 
Hırsızlar  Nerede,  Hocamız  Suçluysa  Bizde  Suçluyuz,  Ekrem  Abi  Yürüyüşün  Hırsızları 
Korkutuyor,  Makul  Şüpheli  Musa  Aleyhisselam İlk  Makul  Şüpheci  Firavundur,  Y....  Boyun 
Eğmeyeceğiz,  Hidayet  Abi  Suçluysa  Bizlerde  Suçluyuz,  Hocaefendiyi  Seviyorum,  Zamana 
Aboneyim, Samanyolu Haber Seyrediyorum Bankamızı Haramilere Yedirmeyiz” şeklindedir .

 Örgüt  medyası,  örgüt  mensupları  ve  sempatizanlarının  gösteri  ve  eylemlerini 
medya  organlarında  canlı  yayınlamış,  aralarında  haklarında  soruşturma  açılan  örgüt 
mensuplarının  da  bulunduğuşahıslar  örgüt  medyasında,devlet  yöneticileri  ve  soruşturmacı 
birimleri“ileride yargılanmakla ve hesap sormakla” tehdit  etmişlerdir.  Soruşturmaların alacağı 
seyri bekleyen ve hukuka uygun davranan kişi, grup ve kurumlarla birlikte Türk halkını da hedef 
almış üstü kapalı olarak tehditlere maruz kalmıştır.

 Zaman  Gazetesinde  01.12.2013-15.09.2015  tarihleri  arasında  yapılan  haber, 
röportaj ve köşe yazılarında;

 “Türkiye  Cumhuriyeti  Devletinin  bütün  dini  cemaatleri  bitirmeyi 
planladığı",Türk  Milleti  ve  Devletine  kutsallık  atfetmenin  yanlış  olduğu,  modern  zamanda 
uğruna can verilecek, fedakarlık yapılacak devlet fikrine yer olmadığı”, “Fetullah Gülen'in 17 
Aralıktaki  darbe  girişiminde  bulunan  emniyet  ve  yargı  mensuplarını  tanımadığı,  ilişkisinin 
olmadığı”, “ABD'ye kıyasla Türkiye'nin anti demokratik olduğu, Başbakanın Muaviye siyaseti 
uyguladığı, Y.... olduğu, ondan korkulmaması gerektiği, ülkeyi İran'a peşkeş çektiği”, “Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin onu (FG) karşısına alırsa ekonomik güç olamayacağı”, “Türkiye adına 
ABD'de  lobi  faaliyetleri  yapabileceği,  Örgütün  ABD’de  yüksek  hakimlerle  bile  i  rtibata 
geçebilen  büyük  bir  güç  olduğu”,  “Bankasya'nın  TMSF'ye  devredilmesi  ve  Kimse  Yok  mu 
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derneğinin kamuya yararlı  dernek kararının kaldırılmasının hukuksuz olduğu”, “okullara ajan 
yuvasının denmesinin iftira olduğu”, “Hizmet hareketini kim takdir etmezse Allah ile arasının 
bozulacağı”,“Fetullah  Gülen'e  sahte  peygamber,  sahte  alim  diyenlerin  nefret  suçu  işlediği”, 
“Mit'in  mevcut  hükümetin  iktidarını  sağlamlaştırmak  için  ülke  içinde  ve  dışında  karanlık 
eylemlerin  gerisinde  planlayıcısı  ve  uygulayıcısı  olduğu”,  “ülkeyi  ajanların  yönettiği”, 
“hükümeti  terör  örgütünün  rehin  aldığı,  “suikastler  yapılıp  cemaat  yaptı  denileceği”, 
“Cumhurbaşkanı  ve  başbakanın,  devlet  görevlilerinin  soykırım  suçundan  yargılanacakları”, 
“Anayasayı  yok sayan bir  hükümet  bulunduğu”,  “Cumhurbaşkanının  meşruiyetinin tartışmalı 
olduğu”, “Harekete yapılan operasyonların Yunan mezalimine benzediği”, “Türk demokrasisinin 
kalitesiz olduğu”, “Türkiye Cumhuriyetinin mukaddes sayılmamasını, devletin hizmetçi olduğu, 
devletin miadını doldurduğu”, “Fetullah Gülen cemaatine çete, gizli örgüt, dışarıdan beslenilen 
ve idare edilen yıkıcı ve bölücü teşkilat,  sahte peygamber ve alim taslağının peşinden giden, 
uyuşturulmuş  haşhaşiler  denmesinin  hesabı  olacağı  ve  mahkeme  huzurunda  bunu  diyenlerin 
hesap  vermek  zorunda  olduğu…”,  “Ekrem  Dumanlı  ve  Hidayet  Karaca'nın  sergiledikleri 
görüntünün dosta düşmana işte cesur yürekler dedirttiği”, “savcı ve hakimlerin hizmet hareketini 
bitirme planı yaptığı, delil ürettikleri, sahte evrak oluşturdukları”, “Sivil darbe yapıldığı, darbeyi 
hükümet ve Cumhurbaşkanının MİT ile  birlikte  yaptığı”,  “ABD senatosundaki  seksen dokuz 
senatörün Türkiye'deki  siyasal  iktidarın uyarılması  için mektup yazdığı,  Türk demokrasisinin 
kalitesiz olduğu, zulmedenlerin önümüzdeki günlerde Lahey'de yargılanacağı”, “özgür medyayı 
susturma  talimatını  veren  de  uygulayanın  da  suç  işlediği”,  “Cumhurbaşkanının  Hitler'e 
Mussolini'ye ve Çavuşesku'ya benzediği, ona destek verenlerinaptal olduğu…” vb pekçok haber 
yapılmıştır.

 İstanbul  Cumhuriyet  Başsavcılığının  2010/2287  soruşturma  sayılı  dosyası  ile 
ilgili  yapılan,  kamuoyunda "Şike Operasyonu" olarak bilinen operasyonda görevli  üst  rütbeli 
emniyet görevlileri olan Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç ve diğer şüphelilerin kullanmış olduğu 
telefon  hatları  ile  Zaman  gazetesi'nin,  bünyesinde  bulunduğu  Feza  Gazetecilik  A.Ş.  ye  ait 
telefonlar arasında sık sık görüşmeler olduğu tespit edilmiş, buradan örgütün emniyet içindeki 
mensupları  ile  basın  içerisindeki  mensuplarının  birlikte  aynı  amaca  yönelik  hareket  ettikleri 
kanaati oluşmuştur.

 Bu arada Zaman gazetesi yalan haberlere toplumu hükümete karşı tahrik etmeyi 
ve  kışkırtmayı  sürdürmüştür.  6  Ocak  2015  tarihinde  Zaman  gazetesinde  “Üniversite 
öğrencilerine  büyük  gözaltı”  başlığı  haberinin  içeriğinde  "...İçişleri  Bakanlığı,  81  ilin 
valiliklerine gizli bir talimat göndererek, aparttan pansiyona kadar öğrencilerin kaldığı her yerin 
izlenmesi emrini verdi. İllerde kurulacak komisyonlar elde ettiği değerlendirme bilgilerini her ay 
merkeze ulaştıracak" şeklinde bir haber yayınladı. Ancak İçişleri Bakanlığı, "Ülkemizin siyasi 
istikrarını  bozma  çabasında  olanların,  üniversite  gençliği  üzerinden  yürütmeye  çalıştığı  bir 
provokasyondur. Sayın Bakanımızın böyle bir talimatı bulunmamaktadır. Bahsi geçen bu haber 
de  yürütülen  kara  propagandanın  bir  parçası  olup,  bütün  yönleriyle  yalan,  hayal  ürünü  ve 
iftiradan ibaretti" şeklindeki ifadelerle bu haberi yalanladı.

B.2.9. FETÖ-PDY Medyasının Darbe Çağrıları

 Fetullah Gülen ve örgütü, 2000’li yıllardan itibaren darbe karşıtı olduğunu iddia 
etse  de,  FETÖ-PDY medyasının  nüvesini  oluşturan  Sızıntı  dergisinden  itibaren  Türkiye’de 
yapılan  anti  demokratik  darbeleri  desteklemiştir.28  Şubat  Post-modern  darbesini  destekleyen 
FETÖ-PDY’ye  bağlı  Zaman gazetesi,  başta  olmak  üzere  örgüt  medyası;  kendilerine  yönelik 
operasyonlardan  sonra  yürüttükleri  saldırı  kampanyalarının  başarısız  olması  ve  kamuoyunda 
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taraftar toplamaktan ziyade tepki çekmesi nedeniyle askeri darbe çağrışımı yapacak bir yayın 
politikasına yönelmişlerdir.FETÖ-PDY,sembolik darbe mesajlarını medyası aracılığıyla tabanına 
iletmeyi, orduyu tahrik etmeyi ve bu şekilde kamuyoyunu baskı altında tutmayı amaçlamıştır.

 Zaman  gazetesi,  2013  yılı  Kasım ayı  içerisinde  “Kardeşlik  Zamanı”  başlıklı 
sloganıyla  bir  reklam afişi  hazırlatmış,  bu  afişte  bir  vatandaş  ile  bir  polis  Zaman gazetesini 
birlikte  tutarken  resmedilmiş;  polisin  tuttuğu  sayfada  "Ne  Gerek  Var  Kavgaya?"  yazarken 
vatandaşın  tuttuğu  sayfada  "Bir  İhtimal  Daha  Var"  şeklinde  bir  yazı  görünmüştür.  Afişin 
hazırlandığı tarihin, dersaneler ile ilgili tartışmaların yaşandığı dönem olması, FETÖ-PDY’nin 
hükümete karşı sistemli saldırıları başlattığı döneme denk gelmesi ve örgütün basını kullanma 
taktikleri göz önüne alındığında "Bir İhtimal Daha Var" şeklindeki ifade ile darbe ihtimalinin 
tabana  iletildiği  anlaşılmaktadır.  Darbeyi  çağrıştıran  bu  reklam  filmi  ile  ilgili  soruşturma 
kapsamında Zaman gazetesi reklam müdürü Yakup Şimşek ile reklam filmini hazırlayan ajansın 
sahibi T.M.S. gözaltına alınmış, alınan ifadelerden “sözkonusu reklam filminin kapatılan Zaman 
gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın talimatıyla yapıldığı, film ile örgütün 
askeri kanadına mesaj gönderildiği tespit edilmişti. 

 17-25 Aralık 2013 sözde “yolsuzluk operasyonları”ndan kısa bir süre sonra 2014 
yılı  Ocak  ayındakapağında  İtalya’da  “temiz  eller  operasyonunu”  yürüten  Savcı  Antonio  Di 
Pietro’nun fotoğrafının ve “Bana da Ajan Demişlerdi” şeklindeki ifadelerinin yer aldığıAksiyon 
dergisinin  reklamında,  ağlayan  bir  bebeğin  aniden  duyulan  silah  sesleri  ile  birlikte  ağlama 
çığlıklarını artırması ve silah seslerinin kesilmesi ile birlikte gülüşü işlenmiş, FETÖ/PDY darbe 
mesajını iletmişti.

 14  Eylül  2015  tarihinde  FETÖ/PDY  şüphelisi  ve  firarisiEmre  Uslu,  bir 
takipçisinin  “ne  zaman  geleceksin  sorusuna”  2016  Temmuz cevabını  vermiş,  14  Mart  2016 
tarihinde ise “Bilet paramı ödemek isteyenler twitçiler lütfen 22 Temmuz-12 Ağustos arasında 
DC-İstanbul  için  bir  bilet  alın?  Emailimi  biliyorsunuz...”  şeklinde  bir  twit  atmış  ve  -tedbir 
alınmasını önlemek amacıyla- tam tarih vermese de 15 Temmuz 2016 tarihli darbe teşebbüsünün 
gerçekleşeceği dönemi yaklaşık olarak ifade etmişti.

 5  Ekim  2015  tarihinde  örgütün  medya  organlarında  ve  internet  sitelerinde 
yayınlanan Zaman gazetesi reklam filminde; “siren seslerinin duyulduğu bir kent merkezinin kuş 
bakışı görüntüsünden sonra bir bebek gülümsemesinin ekrana geldiği görülmüştür.” Bahse konu 
bu reklam filminin darbenin habercisi olduğu, FETÖ/PDY soruşturmalarında haklarında yasal 
işlemler  yapılan  örgüt  mensuplarına  ve  örgüt  tabanınabu  kanalla  bir  mesaj  gönderildiği 
değerlendirilmektedir.  Siren sesleri,  mat  renkli  harabe şehir  görüntüsü ve renkli  gülen bebek 
profili şeklindeki reklam filminden 9 ay 10 gün sonra gerçekleşen 15 Temmuz 2016 tarihlidarbe 
girişimi tesadüf olmaktan uzaktır. 

 Gülen’in, 4 Şubat 2016 tarihinde “Cennet Kılıçların Gölgesi Altındadır” konulu 
konuşmasındaki;“…yani bela ve musibet üzerinize geldiği zaman böyle durağana girmeyin…. 
Saldırılar,  tecavüzler  karşısında  iftiralar,  tevzirler,  tehcirler,  tehditler  karşısında  dişini  sıkıp 
sabretme  fakat  aktif  sabır  mutlaka  bir  yol  yöntem  oluşturmalı,  alternatif  yollar  yöntemler 
oluşturmalı,  inandığınız  yolda  yolunuza  devam etmelisiniz.  Durduğunuz  zaman  bir  yönüyle 
telafi edemeyeceğiniz şeylerle karşı karşıya kalırsınız. İhtimal öyle yanlış bir sabır telakkisinde 
kaybetme ihtimali de vardır…Ve Cennet kılıçların gölgesi altındadır. Yerinde onun hakkını böyle 
bir şeyle karşı karşıya kaldığınız zaman verdiğiniz zaman siz gazi olursanız cennete gidersiniz, 
şehit olusanız cennete gidersiniz…” şeklindeki ifadeleri de darbe çağrışımı yapmaktadır.
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 Gülen’le birlikte Zaman gazetesinin önde gelen yazalarından Ali Bulaç’ın da aynı 
uslubu  kullandığı  dikkatlerden  kaçmamaktadır.  Bulaç’ın;"Öncelikle  istenmediği  halde  savaş 
vuku bulursa, mesela Çanakkale’de olduğu gibi, sabredip kılıcın hakkını vermek lazımdır. Öyle 
bir şeyle karşı karşıya kaldığı zaman, hakkını veren mü’min hayatta kalırsa gazi olur, Cennet’e 
liyakat kazanır;  şehit  olursa da inşaallah doğrudan Cennet’e gider.  Diğer taraftan,  bu sayede 
düşman vesayet altına alınırsa ve onlar da karşılaştıkları mü’minlerden şöyle böyle alacaklarını 
alırlarsa, Cennet kapıları onlar için de aralanmış olur..."şeklindeki ifadelerive “mazlumun kılıç 
kullanma hakkı yok mudur” şeklindeki sözleri ile örgüt tabanına ve topluma askeri darbeyi telkin 
ettiği görülmektedir. 

 Emniyet  güçlerinin  Güneydoğu’da  yaşanan  sokak  çatışmalardan  dolayı  zor 
günler  yaşadığı  bir  dönemde  Mümtazer  Türköne  (4  Şubat  2016),sorumlunun  “Dolmabahçe 
Mutabakatı’nda kendini ele veren Saray iktidarı”  olduğunu, “Türkiye'nin bu badireden en az 
zararla  çıkabilmesi  için,  idam  cezasının  geri  gelmesi”  gerektiğini  vurgulayarak 
“...Dolmabahçe’de noktalanan Çözüm Süreci”nin sahiplerinin ipe dizilmesi lâzım. Sakın yanlış 
anlamayın,  bir  öneride  bulunmuyorum,  devlet  aklının  bu  tür  badirelerden  çıkış  yöntemini 
hatırlatıyorum...”  şeklindeki  sözleri  ile  askeri  darbeyi  davet  etmiş;  başta  dönemin Başbakanı 
Sayın  Recep  Tayyip  Erdoğan  olmak  üzere  çözüm  sürecini  yürüten  yetkililerin  asılması 
gerektiğini alenen ifade etme cüretinde bulunmuştur.

 19 Mart 2015 tarihindeMümtazer Türköne, “Devr-i Sabık Yaklaşırken” başlıklı 
yazısında;  “...Yargı  bağımsız  olsaydı,  yargıçlık  teminatı  işleseydi  her  çeşit  suçta  böylesine 
patlama yaşanır mıydı? Yolsuzluklar soruşturulmasın diye taşlar bağlanınca bütün köpeklere gün 
doğdu.  Bedelini  hepimiz  ödüyoruz.  Yeni  bir  inşa  süreci  için  enine  boyuna  devr-i  sabık 
muhasebesine girişmek zorundayız...”şeklindeki sözleri ve ertesi gün (20 Mart 2015 tarihinde) 
yayınlanan “Yeni Türkiye’nin Aktörleri” başlıklı yazısında “...Türkiye’nin yeni iktidar düzeninin 
Erdoğan  otokrasisinin  anti-tezi  olarak  şekillenmesi  kesin  görünüyor.  Ustalık  döneminde 
kaybettiğimiz demokrasi fırsatı, bu şekilde yeniden yakalanabilir. Demek ki, kişisel karizmalara 
kapalı,  gücünü hukuktan ve akli  gereklerden alan bir devlet  iktidarı  oluşacak. Siyaset tekelci 
yapısını kaybedecek, meşru sınırlarına çekilecek ortaya çoğulcu, rızaya ve katılıma dayanan bir 
iktidadar denklemi çıkacak”şeklindeki sözleri ile demokrasi içerisinde bir arayış gibi görünse de 
özünde askeri darbeyi davet edici bir mahiyet taşımaktadır. Türköne, Türkiye’de askeri darbeyi 
davet etmek suç olduğu için düşüncelerini bu biçimde sunmayı tercih etmiştir.

 Yine Zaman gazetesinden Ali Ünal; “…Öyle görünüyor ki, Erdoğan, Hizmet'le 
savaşını  sürdüredursun,  Hizmet'i  tam “Bitirdim!”  dediği  noktada,  bu  savaşta  müttefiki,  ama 
kendisini hep devirme planları yapmış çevrelerin planları içinde boğulurken, elini kurtuluş adına 
Hizmet'e uzatacak ama, kaderin hikmet ve adaleti, o eli geri itecek...” şeklindeki sözleri ileAli 
Bulaç ise (6 Şubat 2016 tarihinde) “...Peki, kılıç her zaman gayrimeşru bir siyaset aracı mıdır? 
Zorbalar kılıç kullanır da, mazlumların kılıç kullanma hakları yok mu?...”şeklindeki sözleri ile 
darbeyi davet edici yazılarını sürdürmüşlerdir.

 1 Mart 2016 tarihinde Abdullah Aymaz,FETÖ-PDY lideri Fethullah Gülen'in 12 
Eylül darbesinden kısa bir süre önce (Haziran 1980'de) Sızıntı dergisinde yayınlanan ve darbeyi 
davet  eden  “Nevbahar  Mesajı”  başlıklı  yazısını  paylaştı.  "Mabed,  mekteb  ve  kışlada  letaif 
(ruhani merkezler), derinliğince bir uykudan uyananlar gibi gerine gerine, esneye esneye de olsa 
silkinip kendine gelmektedir.  Sanki tozu dumana katarak gelen biri  var,  müjdesini  sağa sola 
mesajlar  halinde  tebliğ  edip  geçiyor;  bahar  müjdesi  kulağına  üflenmiş  bülbüllerin,  cırcır 
böceklerinin  mukaddes  vazifelerini  durup  dinlenme  bilinmez  bir  şevkle  eda  etmeleri 
gibi..."ifadeleri dikkat çekerken, "Kapısında duramadığımız kalelerin içinde nutukhanlarımızın 
(nutuk atanların)  sadasını  işitiyoruz.  Andeliblerimiz (bülbüllerimiz)  sanki  maristanda şakıyor. 
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Ayak  basamadığımız  dikenlikte  güllerimiz  gülümsemeye  başladı...  Siz  hiç  kış  uykusundan 
kalkanları gördünüz mü?... Haberini kâh kırdaki bir çiçekten, kâh dehlizdeki bir çiğdemden, kâh 
kışladaki bir defneden, kâh mektebteki bir gülden bir nergizden kâh hastanedeki bir papatyadan 
alıyoruz" şeklindeki yazıyı paylaşanAymaz, Gülen'in yazısını yayınladıktan sonra "Şimdi de 36 
sene sonra, diyorum ki: Yusuflara müjdeler olsun!.." mesajını yazmış alenen askeri darbeyi davet 
etmişti.1980  yılında  darbeyi  davet  edici  bu  yazının,  15  Temmuz  2017  darbe  teşebbüsünden 
yaklaşık dört ay önce Zaman gazetesine kayyum atanacağına dair haberlerin çıkmasından kısa 
bir süre sonra yeniden yayılması son derece manidardı. 

 Nitekim bir kaç gün sonra “Tahşiye” ve“Fenerbahçe Spor Kulübü’ne yönelikşike 
soruşturmalarının”  başlamasına  Zaman  gazetesi  binasında  FETÖ-PDY yöneticileri  tarafından 
karar verilerek uygulamaya konulduğu ve FETÖ-PDY ile fikir ve eylem birliği içerisinde olduğu 
gerekçesiyle Zaman’ın bağlı bulunduğu Feza Gazetecilik A.Ş.’yekayyumlar atandı. 

 Sızıntı dergisinin 2016 yılı Mayıs ayı kapağında “asker elbiseli bir kolun açtığı 
kapının arkasında çiçek bahçeleri” görülmekte ve yayınlandığı dönem itibariyle başka anlam ve 
önemi olmayan bu kapak, askeri darbe beklentisini göstermektedir.

 15 Temmuz darbe teşebbüsünden on beş gün kadar önce Zaman gazetesi eski 
Genel  Yayın  Yönetmeni  Ekrem  Dumanlı,  Avrupa  Zaman'da  yazmaya  başladığını  Twitter 
adresinden duyurarak "Ne demiştik: Susmayacağız! Kuşkunuz olmasın bir gün Zaman Tr'yi gasp 
eden  kayyumlar  da  onları  üstümüze  salan  hırsızlar  da  hesap  verecek"  şeklindeki  sözleri  ile 
hakarette bulunduğu devlet adamlarından hesap soracaklarını belirtmiştir.

 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde vatandaşları darbeye karşı sokağa çağıran 
Cumhurbaşkanı  Sayın  Recep  Tayyip  Erdoğan,  darbe  girişimi  gecesi  internet  üzerinden canlı 
yayın  yapan STV eski  muhabiri  Şemsettin  Efe ve Zaman Gazetesi  eski  yazarı  Kerim Balcı, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı darbeye karşı çıkmaya çağıran konuşmasını duyunca şaşkınlık 
yaşamışlar, Balcı; "Bizim halkımız bırakın G3 kurşununa karşı durmayı, yerde yatmayı bilmez. 
Askerliklerini ücretli yaptılar" şeklindeki sözlerin ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın, direnmek 
yerine cuntacı askerler ile "pazarlık" yapmasını önermiş,"Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinin ve 
söylediklerinin  herhangi  bir  bağlayıcılığı  yoktur.  Zaten  akli  melekelerinin  koruyacak  bir 
durumda  olduğunu  zannetmiyorum"  şeklindeki  sözleri  ile  alenen  darbecilerle  aynı  safta  yer 
almıştı.

 B.2.10.  FETÖ-PDY  medyasının  asimetrik  saldırılarına  karşı  Anayasal 
kurumlar  harekete  geçmiş  ve  yapılan  inceleme  ve  denetimler  neticesinde  bahsi  geçen 
medyanın  kendi  tabanı  dahil  olmak  üzere  toplumsal  dinamikleri  kendi  lehine 
yönlendirebilmek hesabıyla basın-yayın organlarının hilelerle tirajlarını manipüle ettikleri 
ve ilgili organlara kayyumların atanmasından önce sahip oldukları malvarlıklarını usulsüz 
olarak devrettikleri görülmüştür.

B.2.10. 1. Tiraj Hileleri

 Zaman  bayi  satışlarından  öte  abonelik  sistemiyle  dağıtılarak  hedef  kitlere 
ulaştırılmaktaydı. Bu sayede 2000’lerden itibaren Türkiye’de en çok satılan gazete olduğunu ileri 
süren Zaman gazetesinin ve örgütün diğer medya organlarının tirajları tartışma konusu haline 
geldi.  FETÖ-PDY  üst  düzey  üyelerinin  baskılarıyla  örgüte  kazandırılan  şahısların  Zaman 
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gazetesine  abone  yapılması,  abone  kayıtlarının  tutarsız  oluşu,  gazetenin  meccanen  abonesi 
olmayan muhtelif  kurumlara,  hatta  apartmanlara  bırakılması  dahi  tirajların  sorgulanması  için 
yeterli nedenlerdi. Bu nedenlerle ilk dönemlerde ABC Tiraj Denetleme Kurulu Zaman gazetesine 
sertifika vermemişse de örgüt muadil kurumlardan sertifika almıştır.

 Zaman  gazetesinin  abonelik  sisteminin  de  FETÖ-PDY  politikalarına  uygun 
olarak  psikolojik  baskı,  şantaj,  dışlama,  iltimas,  tehdit  vb.  yöntemler  üzerine  kurulu  olduğu, 
alınan  tanık  ifadelerinden  anlaşılmaktadır.  Emniyet  Genel  Müdürlüğü  Teftiş  Kurulu 
Başkanlığı’nda  yürütülen  soruşturma  kapsamında,  ifadelerine  müracaat  edilen  emniyet 
görevlileri, “Zaman gazetesine zorla üye yapıldıklarını, kabul etmeyenlerin ise dışlandıklarını ve 
zor işlerde görevlendirildikleri” ifade etmişlerdir.

 İşadamlarının  Zaman  gazetesinin  temsilcilerinin  ve  yakın  arkadaşlarının 
psikolojik baskıları ve ticaret hayatlarında örgütün gazabına uğramamak için bu gazeteye abone 
olmayı  kabul  ettikleri,  soruşturmamız  kapsamında  ifadesi  alınan  A.S.  adlı  kişinin  “ticari 
ilişkilerin  sekteye uğrar  diye aba altından tehdit  ediyorlar,  çalışan personelime, bana,  çalışan 
sayısınca hem gazete, hem de Sızıntı dergisi yazıyorlar” şeklindeki beyanlarının bu durumu teyit 
ettiği, 

 Gelir durumu ortalamanın üzerinde olan şahısların, gelir düzeylerine göre örgüt 
yayınlarına (Zaman, Sızıntı, Aksiyon vb.) çok sayıda abone olmaya zorlandıkları ve bu şekilde 
yüksek ücretler alındığı fakat kendilerine birer tane ya da az sayıda yayın teslim edildiği ve bu 
sayede örgüte yüklü miktarda gelir sağlandığı,

 Psiklolojik baskı ve dışlamanın abonelik sisteminin temeli olduğu, örgüte bağlı 
eğitim kurumlarında  eğitim gören  öğrenci  ve  ailelerin  de  bu  baskılar  karşısında  söz  konusu 
yayınlara abone olmak zorunda kaldıkları, 

 Adana’da  Sosyal  Destek  Programı’ndan  usulsüz  yöntemlerle  alınan  paraların 
Zaman gazetesine aktarıldığı,

 Zorla  satılan  gazetelerin,  paketler  halinde  hiç  açılmadan  kağıt  niyetine 
İstanbul’un  çeşitli  bölgelerindeki  kağıt  hurdacılarına  (toplayıcılarına)  ve  geri  dönüşüm 
firmalarına  satıldığı,  buralarda  işlenerek  yumurta  kartonu  vs.  yapıldığı,  FETÖ-PDY’nin 
Ataşehir’de bu işlemler için özel bir depo kiraladığı, 

 Amasya’nın merkez ilçesinde bulunan TOKİ konutlarında,  Zaman gazetesinin 
ambalajlarının  açılmadan  depolandığı,  belli  periyotlarla  kamyonetlere  yüklenerek  hurdaya 
verildiği, abone olduğu iddia edilen kişilerin karşılığının olmadığı,

 Zaman gazetesinin dağıtımı ve tirajı hakkında açıklama istenen Feza Gazetecilik 
A.Ş. adına vekilleri  olan Avukatı  Ali Odabaşı’nın 10.09.2015 tarihli cevabında; “…YAY-SAT 
(Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.), bu 
gazeteleri kendi bayileri üzerinden müşterilerine sunmaktadır. Müşterilerin bir kısmı bizzat YAY-
SAT bayilerine giderek gazete alırken bir kısmının ise adresine gazete bırakılmaktadır.” Şeklinde 
açıklama yapıldığı; oysa Basın İlan Kurumu Kontrol Kurulunca yapılan incelemeler sırasında, 
Zaman gazetesinin elektronik ortamda intikal ettirdiği denetleme dönemindeki 1 Mayıs 2014-1 
Mart 2015 tarihleri arasında yer alan günlere ait icmal varakalarında abone satışı bulunmadığının 
ve adı geçen gazete yetkililerinin Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık 
ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. unvanlı dağıtım şirketi aracılığıyla dağıtım yapıldığının bildirildiği 
(söz konusu dönem için günlük minimum ortalama 850.000 adet), fakat bu dağıtım şirketinden 
cüzi miktarda gazeteyi bayilere dağıttığı; gazete nüshalarının büyük bir kısmını satın alan Cihan 
Medya Dağıtım A.Ş. unvanlı başka bir dağıtım şirketinin bu gazeteleri abonelere ulaştırdığı, 

 Mevzuat gereği her ayın sonunda dağıtımı yapılan gazetelerin icmal varakalarıyla 
veya dağıtım işlemini yapan müesseselerin beyannamelerle Kurum Genel Müdürlüğü’ne ya da 
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valiliklere bildirilmek suretiyle belgelendirmeleri gerekirken mevzuata aykırı olarak bu konuda 
bildirimde bulunulmadığı, gazeteler tarafından her ayın en geç 20’sine kadar elektronik ortamda 
Basın İlan Kurumu kayıtlarına ulaştırılan icmal varakalarının “abone satışına” ilişkin kısmında 
Zaman gazetesinin abone satışının 0 (sıfır) olarak gösterildiği, ayrıca aboneler adına düzenlenmiş 
herhangi bir fatura, irsaliye ya da abone defteri (kurum veya noter onaylı) tanzim edilmediği, 
dolayısıyla Zaman gazetesinin dağıtım işini gerçekleştiren şirket tarafından bildirilen ve “abone” 
olarak nitelendirilen satış adetlerinin aynı gazetenin günlük fiili satış adetlerine dahil edilmesinin 
mümkün olamayacağı,

 İlgili mevzuat gereği günlük satışı 200.000’den az olmadığını beyan ederek ek 
gösterge almaya hak kazanan gazetelerin, günlük asgari fiili satış adedinin dörtte birini bayiler 
aracılığıyla  gerçekleştirmelerinin  zorunlu  olduğu,  günlük  fiili  satışa  dahil  edilecek  diğer 
satışların abonelerle ilgili hususları düzenleyen usul ve saslar dahilinde yapılması gerektiği,

 Oysa Zaman gazetesinin günlük fiili satış adedi ortalamasının sadece 2014 yılı 
Mart ayında 50.000-100.000 adet arasında gerçekleştiği, geriye kalan Ocak 2014-Ağustos 2015 
döneminde 10.000-25.000 adet arasında kaldığı, abone olduğu iddia edilen kişilerin karşılığının 
olmadığı,  gazetenin  günlük  50  binin  altında  satıldığının  tespit  edildiği,  Zaman  gazetesinin 
göstergesinin düşürüldüğü ve reklam payının buna göre tekrar düzenlendiği, Ocak 2014-Temmuz 
2015 ayları arasına ait gösterge farkları karşılığının mahsubuna karar verildiği görülmüştür.

 Ayrıca FETÖ-PDY ile iltisaklı olan Cihan Medya Dağıtım A.Ş. adlı firmanın, 
doğrudan Zaman gazetesini alarak aracısız ve daha yüksek kârla dağıtım yapma imkanı varken, 
Doğan Dağıtım Satış  Pazarlama Matbaacılık  Ödeme Aracılık  ve Tahsilat  Sistemleri  A.Ş.’den 
alarak dağıtım yapması da iddiaları desteklemektedir.

B.2.10. 2. Malvarlıklarının Usulsüz Olarak Devri 

 FETÖ-PDY medyasının bağlı olduğu şirketlerin malvarlıkları 2014 yılına kadar 
olağan  bir  şekilde  değişme  kaydederken,  örgütün  2013-2014  yılında  Hükümeti  devirmeye 
yönelik teşebbüslerinin başarısız olmasının ardından 2015 yılı içerisinde söz konusu şirketlerin 
bilançolarında  bulunan  ve  “Maddi  Duran  Varlık”  bölümünde  yer  alan  “bankalar”,“binalar”, 
“arsalar”,  “taşıtlar”,  “tesis,  makine  ve  cihazlar”,  “amortismanlar”  gibi  kalemlerdeki 
malvarlıklarının  olağandışı  ve  usulsüz  bir  şekilde  devredildiğinin,  el  değiştirdiğinin  ya  da 
azaltıldığının; “alınan çekler” ve “diğer çeşitli  alacak” kalemlerinin ise olağandışı  bir şekilde 
arttığının MASAK raporları ile tespit edildiği,

Feza Gazetecilik A.Ş.bilançosu incelendiğinde;
 Sermayesi  2010  yılından  2015  yılına  kadar  50.000.000  olarak  görünen  Feza 

Gazetecilik AŞ’nin 2014 yılında bankalarda sahip olduğu 35.983.898,64 TL’nin 2015 yılında 
8.366.256,15 TL’ya düştüğü bu kalemdeki varlığın yaklaşık %77’sinin elden çıkarıldığı,

 2014  yılında  sahip  olduğu  “arazi  ve  arsalar”  kaleminin  toplam  bedeli 
50.001.216,32  TL iken  2015  yılında  bu  kalemde  yalnız  1.216,32  TL kaldığı,  bu  kalemdeki 
malvarlıklarının  yaklaşık  %98’inin  elden  çıkarıldığı,  VEDOP  tapu  satış  kayıtlarında  bunu 
gösteren kayıtların mevcut olmadığı,

 2014 yılında sahip olduğu binaların toplam bedeli 71.647.846,68 TL iken 2015 
yılında  bu  kalemde  yalnız  2.560.560,45  TL kaldığı,  bu  kalemdeki  malvarlıklarının  yaklaşık 
%96’sının  elden çıkarıldığı,  VEDOP tapu  satış  kayıtlarında  bunu gösteren  kayıtların  mevcut 
olmadığı,

 2015 yılı Ocak-Mart ayı içerisinde Ankara, Altındağ ilçesinde 11.467m² arazinin; 
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İzmir Gaziemir ilçesinde 7.887 m² fabrika binasının; İstanbul Esenyurt ilçesinde 68.585,78 m² 
arazinin; İstanbul Bahçelievler Yenibosna Kuleli mevkiinde 16.042,71m² arazinin üzerine inşa 
edilmiş binasının; Ankara Çankaya’da 1805 m² arazinin üzerine inşa edilmiş binasının; Adana 
Sarıçam ilçesinde 15.000 m² arazinin üzerine inşa edilmiş binasının; Trabzon Arsin ilçesinde 
6.162,24 m² arazinin üzerine inşa edilmiş binasınınblok halinde Cihan Medya Dağıtım A.Ş.’ye 
satıldığı, bu satışlara konu bedelin tahsili 5520 sayılı vergi usul kanunun 5. maddesi gereğince 
“satış  bedelinin,  satışın  yapıldığı  yılı  izleyen  ikinci  takvim  yılının  sonuna  kadar  tahsil 
edilmesinin  şart  olduğu”  ancak  sözkonusu  satışlara  ait  ödemelerin  nakit  ve  ara  ödeme 
alınmaksızın 2 yıla varan vadeli çeklerle ve 2017 yılının Ocak ayını aşacak şekilde planlandığı 
tespit  edilmiştir.  Ayrıca denetçiler  “ticaretin olağan akışına uygun olmayan bu satışların borç 
ödemeye  yönelik  olmadığı”  kanaatine  varmıştır.  Diğer  bir  husus  ise  “5520  sayılı  Kurumlar 
Vergisi  Kanunu  gereğince  istisna  edilen  kazançtan  beş  yıl  içinde  sermayeye  ilave  dışında 
herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakil veya işletmeden çekilmesinin mümkün olmadığına” 
yönelik  hüküm  bulunmasına  rağmen,  tahsil  bedellerinin  kar  dağıtımıyoluyla  işletmeden 
çekildiği,  satış  bedelleri  için  araştırma  yapılmadığı  ve  fiyat  teklifi  alınmadığı,  bütün  bu 
nedenlerle  satışların  gerçek  olmadığı  kanaatinin  oluştuğu,  bu  şekilde  şirketin  değersiz  halde 
bırakıldığı,

 Denetçiler tarafından “Cihan Medya Dağıtım A.Ş.’ye ait cari hesaplar incelenmiş 
olup inceleme dönemi için cari hesap bakiyelerinin alacak olarak bakiye verdiği görülmektedir. 
Eğer alacak bakiyesi veren bir cari hesap yapısına sahip bir alıcıya teslim gerçekleşti ise ayrıca 
bir de çekle tahsilatın neden yapıldığı anlaşılamamaktadır. Çek ödemesi cari hesap mutabakat 
eksikliği  nedeni  ile  yapıldı  ise  gayrimenkullerin  gerçek değerlerinden satılmadığı”  kanaatine 
ulaşılmaktadır.  (Cari  hesap  bakiyelerinin  satış  miktarlarına  bağlı  olması  ve  bu  verilere 
ulaşılamıyor olması nedeniyle alacak bakiyesinin doğruluğu saptanamamıştır.)

 İstanbul Bahçelievler Yenibosna Kuleli mevkiindeki arazinin üzerine inşa edilmiş 
binasının  ve  Ankara  Çankaya’daki  arazinin  üzerine  inşa  edilmiş  binasının  satışı  yapan  Feza 
Gazetecilik A.Ş.’ye geri kiralandığı tespit edilmiştir.

 Feza Gazetecilik A.Ş.’nin2014 yılında sahip olduğu tesis, makine ve cihazların 
toplam bedeli 92.733.759,31 TL iken 2015 yılında bu kalemde yalnız 5.859.209,64 TL kaldığı, 
bu  kalemdeki  malvarlıklarının  yaklaşık  %94’ünün  elden  çıkarıldığı,  bunların  da  önemli  bir 
kısmının Cihan Medya Dağıtım A.Ş.’ye satıldığı,

 Esas faaliyeti  neşriyat  olan Feza Gazetecilik A.Ş.’nin 92 milyon gibi bir  karı 
dağıtmayı ön görebildiği bir ortamda faaliyeti için neredeyse zaruri nitelikte olan ikinci el ve eski 
model  forklift,  bilgisayar,  yazılım,  pres  ve  paketleme makineleri,  jenaratörler  gibi  demirbaş, 
yazılım ve  makine-techizatlarının  satışının  mutat  bir  işlem olmadığı  ve  şirketteki  varlıkların 
kasten şirketten tasfiye edildiğinin açık bir göstergesi olduğu,

 Ayrıca varlıkların tekrar kiralanmak suretiyle kullanımına devam edilmesinin de 
varlıkların şirketten çıkartılarak şirketin boşaltılmasına yönelik olduğu,

 Cihan Medya Dağıtım A.Ş.’’nin,  doğrudan faaliyetleri  ile alakası bulunmayan 
demirbaş, yazılım ve makine-techizatları ve gayrimenkulleri edinim tarihleri ile eş zamanlarda 
satılmış olmasının da faaliyeti durdurmaya ya da yavaşlatmayayönelik bir eylem olduğu, buna 
bağlı  olarak da gelir  olanaklarının zorlaştırılmasının amaçlandığı ve şirketin mali yük altında 
bırakıldığı açıkça görülmektedir. 

 Feza  Gazetecilik  A.Ş.’nin2014  yılında  sahip  olduğu  taşıtların  toplam  bedeli 
924.812,61  TL iken  2015  yılında  bu  kalemde  yalnız  54.771,96  TL kaldığı,  bu  kalemdeki 
malvarlıklarının  yaklaşık  %94’ünün  elden  çıkarıldığı,  bu  taşıtları  satın  alanların  tamamının 
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şirketin yakın zamana kadar çalışanı oldukları, tazminat hakkına sahip olmadıkları, taşıt bedeli 
karşılığında  borçlandırıldıkları,  taşıt  borçlarını  kapatmak  maksadıyla  olduğu  anlaşılan  Prim 
Tahakkuk yazısı yazıldığı, kendilerine taşıt satışlarının bedellerinin hesaplarına virman edildiği 
ve satın alınan taşıtların bazılarının plakaları değiştirilerek bazıları değiştirilmeden ortalama satış 
bedellerini 36 ayda karşılayacak ücretlerle borç sözleşmeleri yapılarak Feza Gazetecilik A.Ş.’ye 
geri  kiralandığı,bu  sözleşmelerin  genellikle  kayyum atanmadan  bir  kaç  gün  önce  tek  taraflı 
olarak feshedildiği, dolayısıyla satışın fiili  olarak gerçekleşmediği, ayrıca bu şahısların banka 
hesaplarına Feza Gazetecilik A.Ş. ve yöneticileri tarafından bazen açıklama yapılmaksızın bazen 
de “ev masrafları”, “KRBN (Kurban) Parası”, “Burs ve Abone Ücreti”, “…. Yaptığı harcamalar 
için” vs şeklinde açıklamalar içeren havaleler gönderildiği ve kendilerine muhtelif miktarlarda 
çekler verildiği,

 Varlıkların  tekrar  kiralanmak  suretiyle  kullanımına  devam  edilmesinin  de 
varlıkların  şirketten  çıkartılarak  şirketin  boşaltılmasına  ve  borçlandırılmasına  yönelik  olduğu 
kanaati oluşmuştur.

 Feza  Gazetecilik  A.Ş.’nin  insan  kaynakları  eski  direktörünün  ifadesine 
dayanılarak  yapılan  tespitler  neticesinde  20  çalışanı  için  04.03.2016  tarihinde  çıkışlarının 
verildiği, Ekrem DUMANLI, Hamit BİLİCİ ve Melih KILIÇ’ın işe girişleri yapılmadığı ancak 
kalan 17 kişinin tamamının bir gün sonra 05.03.2016 tarihinde tekrar işe girişlerinin yapıldığı ve 
bu şekilde usulsüz işe giriş-çıkış yapıldığı, bu şekilde tazminat ya da ücret ödemesi yapıldığı,

 Feza  Gazetecilik  A.Ş.’nin  2014  yılında  birikmiş  amortismanları  toplamı 
109.325.008,56 TL iken 2015 yılında bu kalemin 9.486.325.24 TL olarak göründüğü ve yaklaşık 
%90 azaldığı,

 Buna karşılık  2014 yılında “alınan çekler” kaleminin 5.477.639 TL iken2015 
yılında  156.923.410,24 TL’ye  çıktığı  ve  yaklaşık  %2.750 arttığı;  2014 yılında  “Diğer  çeşitli 
alacaklar”  kaleminde  bulunan  1.327,2  TL’nin  2015  yılında  5.880.339,08  TL’ye  çıktığı  ve 
yaklaşık % 440.000 arttığı tespit edilmiştir.

 Şirketin 2015 yılında daha önce yapmadığı halde geçmiş yıllara ait kar dağıtımı 
kararı  aldığı,  ancak  mevzuata  aykırı  bir  şekilde  bu  kararın  tescil  edilmediği,kar  dağıtımını 
yapacak açık kaynak bulunmadığı, Genel Kurulun geçmiş yıllara ait kar dağıtımındakiamacının, 
hesaplarında yer alan ve gayrimenkul satışları nedeniyle alınan çeklerin ortaklara yasal suretle 
dağıtılmasını sağlamak olduğu açıktır. Şirketin varlıklarının tasfiyesine yönelik gelir tahsilatının 
kötüye  kullanılması  yoluyla  işletmenin  yükünün  artmasına  sebebiyet  verildiği  kanaati 
oluşmuştur.

 Kar  dağıtımına  ilişkin  karar  defterlerinde  tahrifatlar  yapıldığı  ve  bu  nedenle 
kararların  geriye  dönük  olarak  alındığı  kanısının  oluştuğu,  kararların  noterden 
onaylatılmamasının bu kanıyı desteklediği görülmektedir.

 Feza Gazetecilik A.Ş.’ye müdahaleden bir gün önce yani 03 Mart 2016 günü saat 
23.00-23.45 saatleri arasında Hüseyin Çelebi ve Ümit Kopuz adlı şahıslar sisteme girerek hiç bir 
açıklama  yapmaksızın  kar  dağıtımı  adı  altındapara  çıkışı  gerçekleştirmişler,  bu  şahısların 
kayyum heyetine devrolacak olan şirket ana sermayesini boşalttıkları kanaatine varılmıştır.

 Feza  Gazetecilik  A.Ş.’ye  ait  47  marka  ile  markalara  bağlı  yazılım  ve 
uygulamaların  17  Kasım 2015 tarihinde  danışıklı  olarak,  şüpheli  Mete  ÖZTÜRK’ün vekalet 
ettiği Belçika şirketi DYNAMIQUE BVBA’ya 3 Şubat 2016 tarihinde Genel Kurul’da alınan 
kararla yalnız 130.000 USD (o günkü kur karşılığı 374.075 TL) bedel karşılığında devredildiği, 
daha sonra bu markaların kiralandığı görülmüştür.Dikkat çeken bir diğer husus sözkonusu devre 
dair faturanın Feza Gazetecilik A.Ş. tarafından 25 Kasım 2015 tarihinde kesilmiş olmasıdır.Devir 
kararı alınmadan yaklaşık yetmiş gün öncefaturanın kesilmiş olması söz konusu işlemin şaibeli 
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olduğunu teyit etmektedir. Devir yapılan Belçika menşeili şirketin ortaklarının FETÖ bağlantılı 
olduklarının daha ilk bakışta devir sözleşmeleri arasında bulunan imza sirkülerinden anlaşıldığı, 
bu durumun açıkça yapılan marka devirlerinin danışıklı ve muvaazalı olduğunu göstermektedir. 

 Piyasa  araştırması  yapılmadan  ve  teklif  alınmaksızın  bilinen  markaların  çok 
düşük  bir  bedelle  yabancı  menşeili  bir  şirkete  satılması;  gerektiğinde  şirketin  faaliyetlerinin 
durdurulması vefinansal zorluk çıkarılması amacına yönelik olduğu veya tasarruf haklarının daha 
sonra  geri  alınmak  üzere  satıldığı  ya  da  devredildiği  kanaatinin  oluşmasına  sebebiyet 
vermektedir.

 Yapılan  marka  satışları  muhasabe  kayıtlarına  Franchising  alıcıları  adı  altında 
kaydedilmiş  olmasına  rağmen  satışlara  dayanak  olmak  üzere  bir  sözleşme  bulunamamış, 
belirtildiğinin aksine doğrudan satış olarak gerçekleşmiştir. 

 DYNAMIQUE BVBA adlı şirkete yine çok düşük bedellerle Feza Gazetecilik 
A.Ş.’ye  ait  yazılımların  da  satıldığı;  satılan  marka  ve  yazılımların  Feza  Gazetecilik  A.Ş.’ye 
kiralandığı da tespit edilmiştir.

 Feza Gazetecilik A.Ş. tarafından, iştirak konumunda olan Cihan Medya Dağıtım 
A.Ş’nin çoğunluk hissesine sahip bulunan Cascade 2006 N.V şirketine 659.280 EUR; marka ve 
yazılımları satın alan DYNAMIQUE SPRL şirketine 139.100 EUR bedelle ödemeler çıkarıldığı, 
varlık satışı yapılan bu şirketlere ödeme mahiyetinde yapılan bu işlemlerin karşılıklarının (fatura, 
emtia vs.) bulunmadığı, aksine bu şirketlere havaleler yapıldığı, satış öncesinde fiyat değerlemesi 
yapılmamış  olan  marka  ve  yazılımların  tekrar  kiralanmak  suretiyle  kullanımına  devam 
edilmesinin  de  varlıkların  şirketten  çıkarılarak  şirketin  boşaltılmasına,  faaliyete  devam 
edilmesini durdurmaya yönelik ve mali külfet altında bırakmayı hedeflediği anlaşılmaktadır.

 Faaliyet  konusu  basılı  yayın  üretip  satmak  olan  şirketin  mevcut  faaliyeti 
yürütmek üzere zorunlu nitelikteki markası başta olmak üzere; gayrimenkul, makine, ekipman, 
araç ve yazılımları kiralamalarına yapılacak ödemeleri sadece satış geliri ile karşılamasına imkan 
kalmadığı denetçiler tarafından tespit edilmiştir.

 Nitekim  denetçilerin;  2015  yılı  içerisinde  yapılan  usulsüz  işlemlerle  hareket 
kabiliyeti  sınırlandırılan  ve  malvarlıkları  elden  çıkarılarak  mali  yükümlülük altında  bırakılan 
Feza  Gazetecilik  A.Ş.’nin  bu  yük  ve  yükümlülükler  altında  faaliyetlerini  sürdüremeyeceğine 
karar vermişlerdir.

Cihan Haber Ajansı ve Reklamcılık A.Ş. bilançosu incelendiğinde;
 
 2014 yılında sermayesinin 10.000.000 TL’den 2015 yılında 14.000.000 TL’ye 

çıkarıldığı,
 2014 yılında sahip olduğu tesis, makine ve cihazların toplam bedeli 5.239.854,63 

TL  iken  2015  yılında  bu  kalemde  yalnız  1.223.963,2  TL  kaldığı  ve  bu  kalemdeki 
malvarlıklarının yaklaşık %77’sinin elden çıkarıldığı,

 2014 yılında  sahip  olduğu  taşıtların  toplam bedeli  500.452,44 TL iken  2015 
yılında  bu  kalemde  yalnız  123,738,16  TL  kaldığı,  bu  kalemdeki  malvarlıklarının  yaklaşık 
%75’inin elden çıkarıldığı, sözkonusu taşıtların önemli bir bölümünün Fia Prodüksiyon Radyo 
ve Televizyon Reklam Organizasyon İletişim San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından satın alındığı, 2011 
yılında  100.000 TL sermaye ile  kurulan  bu  şirketin  sahip  olduğu demirbaşların  değeri  2014 
yılında 36.660.09 TL iken 2015 yılında bu kalemin 1.187.073.22 TL’ye çıktığı ve bu kalemde 
yaklaşık  %3.230 artış  gözlemlendiği;  sahip  olduğu taşıtların  değeri  12.711,87 TL iken 2015 
yılında  yaklaşık  %825  artışla  105.010,13  TL’ye  çıktığı  buna  karşın  2014  yılında  borcu 
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gözükmezken 2015 yılında 1.458.528,62 TL borçlu göründüğü, aktif toplam değeri 2014 yılında 
121.517,27  TL iken  2015  yılında  yaklaşık  %1.600  artışla  1.947.831,86  TL’ye  çıktığı  tespit 
edilmiştir. 

 2014 yılında birikmiş amortismanları toplamı 4.839.983,48TL iken 2015 yılında 
bu kalemin 1.957.858,57 TL olarak göründüğü ve yaklaşık %60 azaldığı,

 2014  yılında  maddi  duran  varlıklarının  toplamı  2.504.497,49  TL iken  2015 
yılında bu kalemin 437.394,4 TL olarak göründüğü ve yaklaşık %83 azaldığı,

 2014 yılında dönem net zararı toplamı 2.397.778,23 TL iken 2015 yılında bu 
kalemin 3.941.544,18 TL olarak göründüğü ve zararın yaklaşık %65 arttığı,

 Buna karşılık 2014 yılında “alınan çekler” kaleminin 1.101.488,44 TL iken 2015 
yılında 1.460.046,48 TL’ye çıktığı  ve yaklaşık %30 arttığı;  2014 yılında “alıcılar” kaleminde 
bulunan 5.227.924,49 TL’nin 2015 yılında 6.195.875,98 TL’ye çıktığı ve yaklaşık % 19 arttığı, 

 İlgili  şirketin  2014  yılı  aktif  büyüklüğü  ve  ortaklarının  koydukları  sermaye 
dikkate alındığında bahsi geçen kalemlerdeki değişim kayda değerdir. Ayrıca taşıtlar kaleminin 
kayıtlarda  geçen tutardan daha  yüksek  olması  gerekirken,  taşıtların  piyasadaki  rayiç  değerin 
altında satın alındığı ya da o şekilde kayıtlara geçirilmiş olabileceği düşünülmektedir.

Cihan Medya Dağıtım A.Ş. bilançosu incelendiğinde;

 Sermayesinin 2010 yılından 2015 yılına kadar 3.000.000 olarak göründüğü; 2014 
yılında 90.521.957,14 TL olan hazır  değerlerin 2015 yılında yaklaşık %62 oranında azalarak 
34.828.764,22 TL’ye düştüğü,

 2014 yılında 1.043.925,34 TL olan dönem net karının yaklaşık %490 oranında 
artarak 5.090.729,34 TL’ye çıktığı,

 2014 yılında boş görünen “arazi ve arsalar” kaleminin 2015 yılında 72.000.000 
TL olduğu,

 2014  yılında  boş  görünen  “binalar”  kaleminin  2015  yılında  76.306.000  TL 
olduğu,

 2014 yılında boş görünen tesis, makine ve cihazlar kaleminin toplam bedelinin 
10.464.197,93 TL olduğu,

 2014 yılında boş görünen kısa vadeli borçlar kaleminin 22.719.531,4 TL, aynı 
şekilde 2014 yılında boş görünen uzun vadeli borçlar kaleminin 130.609.777 TL olduğu,

 2014 yılında 105.340.212,92 TL olan aktif toplamının 2015 yılında %100’den 
fazla artışla 214.653.196,29 TL’ye çıktığı tespit edilmiştir.

Irmak Radyo ve Televizyon A.Ş. bilançosu incelendiğinde;

 2014 yılında 18.000.000 olan sermayesinin 2015 yılında 30.000.000’a çıkarıldığı,

 2014 yılında 9.901.564,91 TL olan dönem net zararının yaklaşık %38 artarak 
2015 yılında 13.754.167,85 TL’ye çıktığı,

 2014 yılında sahip olduğu tesis, makine ve cihazların toplam bedeli 12.290.980 
TL iken  2015  yılında  bu  kalemde  7.576.565,43  TL kaldığı,  bu  kalemdeki  malvarlıklarının 
yaklaşık %38’inin elden çıkarıldığı,

 2014 yılında sahip olduğu taşıtların toplam bedeli 1.724.304,02 TL iken 2015 
yılında  bu  kalemde  yalnız  33.415,14  TL  kaldığı,  bu  kalemdeki  malvarlıklarının  yaklaşık 
%98’inin elden çıkarıldığı,
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 Bahsi geçen şirketlerin malvarlıklarını sattıkları gerçek ve tüzel kişilerin FETÖ-
PDY aidiyetleri, iltisakı ve irtibatları bulunduğu, sözkonusu şirketlere kayyum atanmadan önce 
gerçekleşen  bu  büyük  çaplı  değişikliklerin  şüpheli  olduğu,  bunların  örgütün  finansmanında 
kullanılmasının  ve  örgüt  amaçlarına  hizmet  etmesinin  kuvvetle  muhtemel  olduğu  denetçiler 
tarafından saptanmıştır.

 Kayyumların  atanmasıyla  birlikte  FETÖ-PDY  mensupları  harekete  geçerek 
tabana  ulaşmış,  gazete  ve  dergi  abonelikleri  iptal  ettirmek  ve  iade  yapmamak  suretiyle  bir 
yandan tahsil edilen ücretleri örgüte aktararak örgüte mali kaynak sağlarken diğer yandan gazete 
ve dergi tirajlarının düşmesini hedeflemiş bu şekilde kayyumların bu medya organlarını zarar 
ettirdikleri algısını oluşturmaya çalışmışlardır.

 Kayyumların  atanmasıyla  birlikte  örgüt  ile  iltisaklı  kuruluşların  önemli 
kayıtlarının  tutulduğu  hard  disklerin  çalınmış  olması  da  saklanmak  istenen  bilgiler  olduğu 
yönünde ciddi kuşkulara neden olmaktadır.

 Anlatılanlar doğrultusunda;

 Sızıntı dergisi ile başlayan ve Zaman gazetesi ile birlikte hızla büyüyen FETÖ-
PDY medyasının, örgütün gayri meşru faaliyet, beklenti ve hedeflerinin, meşrulaştırılarak geniş 
kitlelere ulaştırılması noktasında son derece önemli bir misyona sahip olduğu, 

 FETÖ-PDY medyasının ilkesel  bir  yayıncılık  yerine tamamen stratejik  olarak 
örgüt  amacı  doğrultusunda bir  yayın  politikası  izlediği,  bu  safhada  medyanın  örgütün  adeta 
“silahı” olarak kullanıldığı,

 Zaman gazetesinin  aynı  zamanda  FETÖ-PDY’nin  ve  lideri  Gülen’in  müdafii 
olduğu; FETÖ-PDY’ye ya da Gülen’e yönelik soru ve eleştirilere cevap ya da karşılığı ilk veren 
yayın organının Zaman olduğu, gerekli görülen cevap ya da karşılığın bizzat Gülen tarafından ya 
da ona atfen verildiği,

 Lideri  Gülen’in  talimatları  doğrultusunda  hareket  ederek  yayın  ilke  ve 
prensiplerini  onun istediği  şekilde  belirleyen FETÖ/PDY medyasının;  örgüt  içi  haberleşmeyi 
sağlamayı,  örgüt  tabanını  motive  etmeyi,  çeşitli  propaganda  teknikleriyle  kamuoyunu  yanlış 
yönlendirmeyi,  örgüt  amacı  ve stratejisi  doğrultusunda algı  operasyonu yapmayı,  toplumdaki 
tepkiselliği  yönlendirerek  mensup  olduğu  örgüte  meşruiyet  alanı  sağlamayı,  bireylerin  örgüt 
ideolojisi ve amaçları doğrultusunda, örgüt gözüyle olaylara yaklaşmalarını ve dolayısıyla yanlış 
değerlendirme yapmalarını sağlamayı, 

 Medya  ile  ilgisi  olmayan,  bu  saha  hakkında  yeterli  bilgisi  bulunmayan  ve 
dolayısıyla “üst akıl” tarafından daha kolay yönlendirilebilecek ehliyetsiz şahıslara FETÖ/PDY 
medya organlarının yönetimlerinde görev verilmek suretiyle bazı yönetim kurulu üyelerinin ve 
yöneticilerin “kukla” durumuna düşürüldükleri,

 2009  yılında  “Tahşiyeciler  grubu”  olarak  adlandırılan  dini  grubu  sindirmeye 
yönelik  saldırı  kampanyasının,  FETÖ-PDY fikir  ve  uygulamalarına  muhalefet  eden  kişi  ve 
oluşumlara karşı örgüt medyasının oynadığı rolü göstermesi açısından emsal olduğu,

 2012  yılı  sonlarına  doğru  özel  dershanelerin  kapatılmasına  dair  düşüncelerin 
gündeme gelmesiyle birlikte bu kurumlardan yüksek gelir elde eden ve insan kaynağını devşiren 
FETÖ-PDY  medyasının  Gülen’in  talimatları  doğrultusunda  devlet  adamlarına  basın  yayın 
özgürlüğünün sınırlarını aşacak şekilde hakaret ve saldırılar yönelttiği, akabinde FETÖ-PDY’nin 
komplo ve kumpaslarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, hükümetini ve Anayasal kurumlarını 
ortadan kaldırmayı  hedeflediği,  örgüt  medyasının  da bu amaçlar  doğrultusunda asli  bir  işlev 
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gördüğü,

 Türkiye Cumhuriyeti  Hükümeti’nin,  örgüt  menfaatleri  aleyhine aldığı kararlar 
karşısında rövanşist bir tavır sergileyen FETÖ-PDY ve medyasının harekete geçtiği; eş zamanlı, 
sistematik, planlı ve programlı bir biçimde yürütülen komplo,  kumpas ve kurgu ürünü “MİT 
Tırları Operasyonu”, sözde “Selam Tevhid-Kudüs Ordusu” ve “17-25 AralıkSoruşturmaları” ile 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve Anayasal düzene karşı darbe gerçekleştirmeyi planladığı, 
bu noktada örgüt  medyasının hedefe yönelik fonksiyonel bir  araç olarak kullanıldığı,  örgütle 
iltisaklı gazeteci ve yazarların başlattıkları toplumsal mühendislik çalışmasının özellikle Zaman 
gazetesi ve yazar kadrosunun desteğiyle yürütüldüğü,

 FETÖ-PDY’nin kamudaki uzantılarının darbe teşebbüslerinin örgüt medyasında 
yürütülen kapsamlı bir algı operasyonu ile desteklendiği, bu operasyonların kamuoyuna “hukuki 
soruşturmalar”  şeklinde  takdim  edilerek  bu  yönde  algı  oluşturulabilmesi  amacıyla  çaba 
sarfedildiği,  yargı  sürecinin  ilk  günlerinden itibaren  davalara  müdahale  edildiği  ve  davaların 
yönlendirilmeye çalışıldığı,

 FETÖ-PDY’ye  yönelik  operasyonlar  başladığında  görevini  yapan  kamu 
görevlilerinin  isim  ve  görüntülerinin  örgüt  medyasında  ve  işbirlikçi  medyada  yayınlandığı, 
muhtelif iftira, tehdit ve karalama kampanyalarıyla kamu görevlilerinin hedef haline getirildiği; 
operasyonun  başlayacağı  sıralarda  Zaman  gazetesinin  o  dönemdeki  Genel  Yayın  Yönetmeni 
Ekrem  Dumanlı’nın  soruşturmada  görev  yapan  “kamu  görevlilerini  zalim,  şüphelileri  ise 
mazlum” göstererek kamuoyunun örgüte destek olması amacıyla propaganda yaptığı,

 Zaman  gazetesi  ve  resmi  internet  sitesinde  örgüte  yönelik  davaların  seyrini 
değiştirmeye  ve  kamuoyunu  etkilemeye  yönelik,  suç  içeren  ifadeler  yayınlandığı,  Zaman 
gazetesinin  bundan  sonra  manşetlerinin  ve  içeriğinin  büyük  bir  kısmını  tamamen  bu 
operasyonlara  ayırdığı,  soruşturmaların  seyrini  etkilemeye  ve  kamuoyunu  yönlendirmeye 
yönelik provakatif yayınlar yaptığı, Gülen ve medyasının örgütlü olarak tek bir vücut halinde 
hareket ettikleri, adil yargılamayı etkileyerek soruşturmayı itibarsızlaştırmaya çalıştıkları, örgüt 
tabanını ve toplumu hükümet aleyhine kışkırtmaya teşebbüs ettikleri, 

 Örgüt  lideri  Gülen’in  talimatları  ve  tepki  çeken  söylemleri  karşısında 
savunmasının da Zaman gazetesi aracılığıyla yapıldığı; görevi kötüye kullandığı ve usulsüz işlem 
yaptığı gerekçesiyle görevden alınan FETÖ-PDY üyesi yargı ve emniyet mensuplarının, Zaman 
gazetesi  aracılığıyla  kamuoyunu  yanlış  yönlendirmeye  ve  toplumu  mevcut  hükümete  karşı 
kışkırtmaya  kalkıştıkları,  kamuoyunda  FETÖ-PDY’nin  mağdur,  masum  ve  olayın  dışında 
gösterilmesine,  yapılan  kumpasın  derin  bir  yapıya  mal  edilmesine  yönelik  ters  bir  algı 
operasyonu planlandığı,

 Örgüt lideri ve medyasının, doğrudan isim vermek suretiyle örgüt medyasından 
gözaltına alınan şahısları  alenen desteklediği,  arandığı  halde yakalanamayan şahısların teslim 
olmamalarını  telkin  ederek  soruşturmalarda  görevli  kamu  personelinin  işini  zorlaştırdıkları, 
yapılan  soruşturmaların  “medya  özgürlüğüne  ve  demokrasiye  aykırı  olduğu”  algısını 
oluşturmaya  gayret  ettiği,  Anayasal  kurumları  ve  yargıyı  doğrudan  hedef  haline  getirmeyi 
amaçladığı, örgütün dağılmaması için gerekli motivasyonu sağlamaya çalıştığı, 

 FETÖ-PDY medyasının Türkiye’de hukuk kaosu yaşandığı görüntüsü vermeyi, 
kamuoyunun  yargıya  olan  güvenini  sarsmayı  ve  böylece  ülkeyi  uluslararası  yargı  organları 
nezdinde  zor  duruma düşürmeyi  hedeflediği,  kamuoyunun  duygu  ve  tepkilerini  örgüt  lehine 
yönlendirmek istediği, örgüt avukatlarının ve üyelerinin provakatif konuşmalarını arka arkaya 
yayınladığı, taraflı, yalan, yanlış, eksik ve kasıtlı içeriklerle FETÖ-PDY’nı desteklediği, yargı 
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erkinin nüfuz ve itibarına zarar verdiği, toplumun yargıya olan güveninin ve inancını sarsmak 
istediği, 

 İfade ve düşünce özgürlüğünün sınırlarını  ihlal  eden FETÖ-PDY medyasının, 
örgüt menfaatleri gereği hedef haline getirilen hükümete karşı sosyal medya üzerinden yapılan 
hakaret, iftira ve yakıştırmaları nakletttiği ve hazırlanan senaryo doğrultusunda, hukuka aykırı 
şekilde ele geçirilen ve kurgulanarak montajlanan ses kayıtlarını  servis etmek suretiyle  halkı 
isyana teşvik ettiği, hükümeti yıpratarak devirmeyi amaçladığı, 

 FETÖ-PDY  medyasının  işbirlikçi  yayın  organları  ile  birlikte  Türkiye 
Cumhuriyeti  Devletini  ve  Hükümeti  itibarsızlaştırmaya  yönelik  casusluk  faaliyetleri 
gerçekleştirdiği, örgüt amaçları doğrultusunda belirlediği kişi, kurum ya da grupları hedef aldığı; 
kaynağı  belirsiz  haberler  ve  bu  haberleri  destekleyici  köşe  yazılarıyla  yoğun  ve  şiddetli  bir 
karalama  kampanyası  yürüttüğü;  bilgi  kirliliği  ve  manipülasyon  yöntemleri  ile  hakikatleri 
gizlediği  ya  da  çarpıttığı,  örgüt  mensuplarının  sosyal  medya  hesapları  üzerinden  kişilere  ve 
Anayasal kurumlara yönelik saldırılarını  desteklediği,  hedef  hakkında açılan ve gizli  kalması 
gereken  adli  veya  idari  soruşturmaların  safahatı  hakkındaki  malumatı  ifşa  ettiği  ve  hedefin 
itibarsızlaştırılmasını amaçladığı,

 FETÖ-PDY medyasının “Muhterem Fetullah Gülen Hocaefendi” şeklinde takdim 
ederek kutsiyet ve saygınlık kazandırmak istediği örgüt lideri Gülen’in, uzun vadeli “parlatma” 
teknikleri  ile  “dini bir  otorite” haline getirildiği,  bu da yetmezmiş  gibi Gülen’in dini,  siyasi, 
toplumsal, kültürel ve iktisadi meselelerle ilgili görüşlerini örgüt medyası üzerinden üstü kapalı 
mesaj  ve göndermeler  yoluyla  iletmeyi  tercih  ettiği,  düşüncelerinin  ve örgütün “hizmet”  adı 
verdiği faaliyetlerin örgüt medyası tarafından “ilahi düşünce ve görevler olarak devamlı surette 
işlenegeldiği, aksine hareket ettiği halde FETÖ-PDY’nin, milli ve dini değerleri esas alarak bu 
değerleri  dünyaya  tanıtmakla  mükellef  bir  “gönüllüler  hareketi”  olduğu şeklinde  propaganda 
kampanyası yürüttüğü, 

 Örgüt medyasının, örgüt liderinin bazen açıktan bazen üstü örtülü talimatları ile 
örgüt üyelerinin harekete geçtiği; yazı, haber, paylaşım ve görüntülerden de anlaşılacağı üzere 
örgüt  söylemlerinin  aynı  veya  çok  yakın  cümlelerle  eşzamanlı  olarak  tekrar  edilerek  halka 
duyurulduğu, 

 FETÖ-PDY medyası  aracılığıyla  ters  algı  operasyonları  yapıldığı,  televizyon 
dizileri de dahil olmak üzere muhtelif yayınlarda “örgüt mensuplarına karşı eziyet ve kumpas 
yapılıyormuş” gibi bir algı hedeflendiği

 Örgüt  liderinin  tutuklu  şüphelilerin  tahliye  talimatı  vermesinden  sonra  örgüt 
üyeliği suçlaması kapsamında tutuklu şüpheliler hakkında, örgütün yargıdaki üyeleri tarafından 
sözde  tahliye  kararı  alındığı;  örgütün  deşifre  olan  etkili  üyelerine  örgüt  lideri  tarafından 
yurtdışına çıkma talimatı verildiği ve bu talimatın da büyük ölçüde uygulandığı, 

 FETÖ-PDY merkezli bir perspektifle olaylara yaklaştığı; örgüt menfaatleri için 
hukuku ayaklar altına almaya kalkıştığı; öncelikleFETÖ-PDY’nin menfaat sağlaması için çaba 
sarf ettiği, bilgi kirliliği yaratmak suretiyle politik angajmanlarla, manipülasyon ve sansasyonel 
haberlerle örgüt lehine propaganda yapmaktan öteye gidemediği, farklı görüşlere ve –az sayıda 
farklı  yaşam  biçimine  sahip  yazarlara  sahip  olsa  da-  yazar  kadrosunun  her  koşulda  örgüt 
amaçlarına  hizmet  ederek  FETÖ-PDY menfaatlerini  savunma  noktasında  güdümlü  ve  ortak 
hareket ettikleri, çok nadir de olsa örgütle fikir ayrılığına düşen yazarların örgüt ve gazete ile 
bağlantılarının kesildiği, FETÖ-PDY’nin klasik İslami söyleme alternatif olarak geliştirdiği dil, 
üslup  ve  jargonları  kullanarak  örgütün menfaatlerini  savunmak  uğruna “subjektif”  bir  yayın 
politikası izlediği, haber ve yorumlarda FETÖ-PDY lideri Gülen’in dil ve üslubu ile jargonların 
aynen ya da çok az değiştirilerek kullanıldığı, onun düşüncelerinin doğrululuğu test edilmeksizin 
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işlenerek kamuoyuna sunulduğu,
 Koza Holding A.Ş. bünyesinde kayyum atanan Bugün ve Millet  gazetelerinin 

kanuna  aykırı  olarak  "Özgür  Bugün  ve  Özgür  Millet"  adı  altında  Feza  Gazetecilik  A.Ş. 
tesislerinde basıldığı ve dağıtıma hazırlandığı, bunun örgütün farklı ticari kuruluşları bünyesinde 
faaliyette  bulunan  medya  organları  arasında  organik  bağlar  bulunduğunu  ve  bu  kuruluşların 
eşgüdümlü  olarak  hareket  ederek  kanunları  çiğnediklerini  kanıtladığıbuna  rağmen  Zaman 
gazetesinin “basına sansür uygulandığı” iddia ederek kamuoyunu hükümet aleyhine kışkırttığı, 
Türkiye ve dünya kamuoyunda örgüt amaçları doğrultusunda algı oluşturmaya çalıştığı,

 Örgüt yöneticilerinin emirlerinin genel talimat olarak basın-yayın üzerinden alt 
birimlere ulaştırıldığı, örgüt medyasının yönetim kadrosuyla hücreler arasında doğrudan iletişim 
aracı olarak kullanıldığı, yalan, yanlış ya da çarpıtılmış haberlerle oluşturulmak istenen algı ile 
kamuoyunun tahrik edilmek ve kışkırtılmak istendiği,  görevini yapan kamu görevlileri  hedef 
haline getirilmeye çalışıldığı,

 Aralarında  haklarında  soruşturma  açılan  örgüt  mensuplarının  da  bulunduğu 
şahısların örgüt medyasında, devlet yöneticileri ve soruşturmacı birimleri “ileride yargılanmakla 
ve hesap sormakla” tehdit  ettikleri,  soruşturmaların  alacağı  seyri  bekleyen ve hukuka uygun 
davranan kişi, grup ve kurumlarla birlikte Türk halkını da hedef aldıkları,

 Örgütle  mücadele  kapsamında  yapılan  soruşturmalara  karşı  örgüt  üyelerinin 
medya  üzerinden  dayanışmaya  davet  edildiği,  devletin  yaptığı  işleme  kitlesel  olarak  karşı 
çıkılması ve direnilmesi için çağrılar yapıldığı, topluma, örgüt tabanına, muhalefet partilerine ve 
bazı  medya  kuruluşlarına  örgüt  medyası  üzerinden  mesajlar  verilip  destek  istendiği,  örgüt 
medyasının  yönlendirmeleri  ve  algı  operasyonları  sonrasında  örgüt  mensuplarının  ve  algıdan 
etkilenen şahısların sahaya inerek toplu gösteriler yaptıkları, bu gösterilerde örgüt liderinin ve 
buna uygun olarak medyasının kullandığı sloganların atıldığı, dövizler ve pankartlar açıldığı,

 FETÖ-PDY  medyasının  nüvesini  oluşturan  Sızıntı  dergisinden  itibaren 
Türkiye’de  yapılan  anti  demokratik  darbeleri  desteklediği,  örgüte  yönelik  operasyonların 
ardından  yürüttükleri  saldırı  kampanyalarının  başarısız  olması  ve  kamuoyunda  taraftar 
toplamaktan  ziyade  tepki  çekmesi  nedeniyle  askeri  darbe  çağrışımı  yapacak  bir  yayın 
politikasına  yöneldikleri,  sembolik  darbe  mesajlarının  medya  aracılığıyla  tabana  iletildiği, 
orduyu tahrik etmeye vekamuyonu baskı altında tutulmaya yönelik bir yayın politikası izlendiği,
Zaman  gazetesinin  2013  yılı  Kasım  ayı  içerisinde  “Kardeşlik  Zamanı”  başlıklı  sloganıyla 
hazırladığı reklam afişinin, Aksiyon dergisinin 2014 yılı Ocak ayı reklamının, 15 Temmuz 2016 
darbe teşebbüsünden 9 ay 10 gün önce yayınlanan Zaman gazetesi reklam filminin ve Sızıntı 
dergisinin 2016 yılı Mayıs sayısı için seçilen kapaktaki görselin darbe çağrışımı yaptığı ya da bu 
yönde mesaj veremeye yönelik olduğu, ayrıca Gülen ve örgütünün bu minvalde medya üzerinden 
üstü kapalı tehditler yönelttikleri,

 FETÖ-PDY  medyasının  asimetrik  saldırılarına  karşı  Anayasal  kurumların 
harekete geçtikleri, yapılan inceleme ve denetimler neticesinde bahsi geçen medya organlarının 
kendi  tabanı  dahil  olmak  üzere  toplumsal  dinamikleri  kendi  lehlerine  yönlendirebilmek 
maksadıyla  geçmişten bu yana  basın-yayın  organlarının  tirajlarını  manipüle  ettikleri  ve ilgili 
organlara  kayyumların  atanmasından  önce  sahip  oldukları  malvarlıklarını  usulsüz  olarak 
devrettiklerinin ortaya çıktığı, 

 FETÖ-PDY medyasının farklı birimlerinde görev almış şüphelilerin örgütsel ve 
önceden sınırları belirlenmiş hiyerarşi içerisinde FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün genel amacı 
olan  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası’nın  öngördüğü  düzeni  ortadan  kaldırmak,  TBMM’ni 
ortadan kaldırmak yahut görevlerini yapmasını engellemek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni 
ortadan kaldırmak için görev aldıkları bu amaçlara ulaşmak için medya gücüne düşen görevi 
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yerine  getirdikleri  yukarıda  sonuç kısmında anlatılan genel  amaçlara  ulaşmak için  medyanın 
kullanılmasını sağladıkları anlaşılmakla, 

 Şüpheliler Mümtazer TÜRKÖNE, Ali BULAÇ, İbrahim KARAYEĞEN, Ahmet 
Turan ALKAN, Mustafa ÜNAL, Şahin ALPAY, Nuriye URAL, Lalezar SARIİBRAHİMOĞLU, 
Orhan Kemal CENGİZ, İhsan Duran DAĞI FETÖ-PDY medya organlarında görev yapan köşe 
yazarlarının; yazı başlıklarının ve yazılarından seçilen kısımların “cımbızla çekilip” alınmadığı, 
konjonktürel  ve  tarihi  perspektifle  bakıldığında  bu  yazılardaki  ifadelerin  “mecaz”  ya  da 
“metafor” olarak izah edilemeyeceği, genel olarak operasyonların ve yargı sürecinin devam ettiği 
dönemlerde  kaleme  alınan  yazılarda  Hükümete  sadece  muhalefet  yapılmadığı  veya  eleştiri 
yöneltilmediği;  görünürde  suç  unsuruna  rastlanılmayan  yazılarında  dahi  basın  ve  ifade 
özgürlüğünün sınırlarını aşarak devlet yetkililerinin ve kurumlarının haklarını ihlal niteliğinde 
ifadeler kullandıkları ya da ön hazırlık niteliğinde yazılar yazdıkları; şüpheli yazarların genel 
itibariyle  de  süreç  içerisinde  böyle  bir  duruş  sergiledikleri,  basın  ve  ifade  özgürlüğünün 
sınırlarını  aşarak  devlet  yetkililerinin  ve  kurumlarının  haklarını  ihlal  niteliğinde  ifadeler 
kullanarak örgüt amacına hizmet ettikleri; ulusal güvenliği tehdit edebilecek, toplum huzurunu, 
toplumsal  barışı  ve  asayişi  bozabilecek  beyanlarda  bulundukları,  askeri  darbe  çağrısında 
bulunmaktan çekinmedikleri, bu haliyle şüpheli yazarların gerek suç unsuru ihtiva ettiği tespit 
edilen yazılarıyla gerek tek başına suç unsuru olduğu belirlenememekle birlikte örgütsel hedef ve 
amacı tamamlayan yazılarla FETÖ-PDY terör örgütü hiyerarşisi içerisindeki görevlerini yerine 
getirdikleri, 

Şüpheliler Sedat YETİŞKİN, Hüseyin TURAN, Ahmet Metin SEKİZKARDEŞ, Alaattin 
GÜNER,  Cuma  KAYA,  Mehmet  ÖZDEMİR,  Faruk  AKKAN,  Murat  AVCIOĞLU,  Yüksel 
DURGUT, Zafer ÖZSOY, Şeref YILMAZ, Hakan TAŞDELEN, Hüseyin BELLİ, Onur KUTLU, 
İsmail  KÜÇÜK,  Ali  Hüseyin  ÇELEBİ,  Ahmet  İREM,  Süleyman  SARGIN,  Osman  Nuri 
ÖZTÜRK, Osman Nuri ARSLAN'ın FETÖ-PDY medya kuruluşları olan Feza Gazetecilik A.Ş., 
Cihan Medya Dağıtım A.Ş., Cihan Haber Ajansı, Fia Prodüksiyon Radyo ve Televizyon Reklam 
Organizasyon İletişim San. Ve Tic. Ltd. Şti., Irmak Radyo TV Hizmetleri A.Ş., Dünya Dağıtım 
A.Ş. bünyesinde yönetici  ve çalışan oldukları  FETÖ-PDY terör  örgütünün yukarıda anlatılan 
genel  amaçlarına  ulaşmak  için  medya  gücüne düşen görevi  yerine  getirdikleri  bu  kapsamda 
yukarıda bahsedilen ve sorumlu oldukları tüm eylemleri ve usulsüzlükleri gerçekleştirdikleri,

Bu şekilde FETÖ-PDY silahlı  terör örgütü üyesi olduğu anlaşılan şüphelilerin FETÖ-
PDY silahlı terör örgütünün medya gücünü oluşturdukları, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 
genel amacı doğrultusunda, Anayasal düzeni ortadan kaldırmak, TBMM'yi ortadan kaldırmak ve 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmak için örgüt stratejisi ve hiyerarşisi içerisinde 
rollerini yerine getirerek üzerlerine atılı suçları işledikleri anlaşılmıştır. 

Şüphelilerin  yargılanmalarının  mahkemenizce  yapılarak  eylemlerine  uyan ve  yukarıda 
yazılı sevk maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINAkarar verilmesi kamu adına talep 
ve iddia olunur. 10/04/2017
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