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Politika Özeti 

 
Türkiye Hükümeti’nin Terörle Mücadele Yasalarını Kötüye Kullanması 

 
 

I. Giriş 
 
1. Türkiye, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Türk halkını hedef alan bir dizi ciddi terörist 
saldırıları, karmaşık güvenlik sorunlarıyla karşı karşıyadır. 
 
2. Suriyeli mülteci krizi ve şiddet içeren aşırılıkçılık, ardından Suriye ve Irak'ta IŞİD'in 
oluşturulması ve Türkiye’de darbe girişimi - hepsi politik, ekonomik ve sosyal sıkıntıya katkıda 
bulunmuştur. Irak ve Suriye çatışmalarının Türkiye’ye yayılması, kırılgan güvenlik ortamını 
daha da şiddetlendirdi. 2014 yılında terörist saldırılar yaşanmadı ama 2015'te 4 saldırı (149 
mağdur) ve 2016'da 22 saldırı (317 mağdurdan fazla) yaşandı. Diğer ciddi saldırılar arasında, 11 
Mayıs 2013'te Reyhanlı'da (Hatay) iki araba bombası patladı ve malesef 51 Türk vatandaşı öldü. 
1 Ocak 2017'nin ilk saatlerinde bir terörist saldırı İstanbul'daki Reina gece kulübünde onbeş 
farklı milletten 39 masum insanın hayatını kaybetti, en az 70 kişi yaralandı. 
 
3. Ancak 2014 yılından bu yana Türkiye hükümeti öncelikli odağını Hizmet/Gülen 
Hareketi'ne1 kaydırdı, terör örgütü olmakla suçlayarak Hizmet Hareketiyle gecmiste ilişkisi 
olduğu düşünülen veya bağlantısı olanları tutukladı veya hapse attı. 
 
4. Türkiye'de, Temmuz 2016'dan bu yana her hafta, Hizmet Hareketi üyesi veya sempatizanı 
olduğu iddia edilen yüzlerce insan gözaltına alındı veya tutuklandı. Adalet Bakanlığı'nın son 
resmi verilerine göre, en az 612.347 kişi (2016'da 155.014 ve 2017'de 457.423), Türk Ceza 
Kanunu (TCK) 314. maddesine göre “terör örgütü kurucusu, lideri veya üyesi olma” 
suçlamasıyla ilgili soruşturmalarla karşılaştı. Tutuklananların çoğu Hizmet Hareketi üyeliği ile 
suçlanırken, bazıları yasadışı Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ile bağlantılı olmakla suçlanıyor. 
Stokholm Özgürlük Merkezi (SCF) tarafından derlenen son verilere göre, Türkiye hükümetinin 
2016 darbe teşebbüsünden bu yana, Hizmet Hareketi'yle ilişkili olduğu iddia edilen 88.000 
civarında  üye/sempatizanı tutukladığı bildirildi.2 
 
5. 11 Aralık 2015 tarihinden bu yana Hizmet Hareketi, Türk hükümeti tarafından, 
Gülenci/Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) veya Paralel Devlet Örgütü/Yapılanması (PDY) adı 
altında terör örgütü olarak sınıflandırılmaktadır. Olağanüstü hal ilan edildikten sonra, herhangi 
bir soruşturma veya yasal işlem yapılmadan, Türk Hükümeti “Fethullah Terör Örgütü (FETÖ) 15 
Temmuz 2016'da Türkiye'de darbe girişiminde bulundu”3 dedi. Fethullah Gülen, darbe yapma 

                                                
1 Gülen Movement is also referred to as Hizmet (the Service) Movement. This Policy Brief uses the term Hizmet Movement or 
the Movement. 
2 https://stockholmcf.org/turkish-courts-arrest-88000-people-over-alleged-links-to-gulen-movement-since-2016-coup-bid/  
3 OHCHR, Report on the impact of the state of emergency on human rights in Turkey, including an update on the South-East 
(January – December 2017), March 2018, footnote 3, page 3.  
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suçlamasını reddetti ve Türk hükümetinin iddialarının soruşturulması için uluslararası bir 
komisyon kurulması çağrısı yaptı.4 

 
6. Uluslararası arenada, Türkiye hükümeti defalarca diğer hükümetleri Hizmet Hareketine 
karşı önlem almaya çağırdı. 27 Eylül 2018'de5 BM Genel Kuruluna hitaben yaptığı konuşmada 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gülen terör örgütüne karşı kendi güvenlikleri ve milletlerinin 
geleceği için gerekli önlemleri hızla alması için” çağrısında bulundu. 
 
7. Bu Politika Özeti, Türkiye Hükümeti’nin Hizmet Hareketi'ni terör örgütü olarak 
sınıflandırılması ve özellikle uluslararası insan hakları hukuku ve Türkiye Hükümeti’nin bu 
eylemlerin uluslararası hukuka yansımaları dahil olmak üzere, Hizmet Hareketi'ne yönelik toptan 
saldırının ardındaki gerekçeye ışık tutmayı amaçlamaktadır. 
 
II. 15 Temmuz 2016 Darbe Girişiminden Önceki Olaylar 
 
8. Fethullah Gülen aleyhindeki suçlamalar yeni değildi. Kronolojik düzende, 28 Şubat 1997 
modern askeri darbeden hemen sonra, “bir kişiden oluşan silahsız bir terör örgütü” suçlamasıyla 
Fethullah Gülen aleyhinde idam cezası talep eden bir dava açıldı. Fethullah Gülen, askeri ve 
yargı mensuplarının, hükümeti devirmek için plan yapmakla suçlandıkları ve hakkında tutuklama 
kararı iddiasına binean zamanın Başbakanı Bülent Ecevit’in tavsiyelerinin ardından Türkiye’yi 
terk etmek ve ABD’ye gitmek zorunda kaldı. Gülen aleyhindeki suçlamaların temelsiz olduğu 
anlaşıldı ve 2008 yılında nihayet dava reddedildi. 
 
9. Hizmet Hareketi ve üyesi olduğu iddia 
edilen kişiler 25 Ağustos 2004’te yapılan 
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında 
hedef alındı. Toplantı tutanaklarında 
toplantıya katılan zamanın Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök 
ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, “Nurculuk 
ve Fethullah Gülen Grubu” na ait faaliyetlere 
[eylem] karşı bir eylem planı hazırlama kararı 
alındığını daha sonra açıklandı. Kararın Milli 
Güvenlik Kurulu tarafından uygulanmasında 
“Gülen grubunun iç ve dış faaliyetlerinin 
İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, 
Türkiye İstihbarat Servisi ve diğer 
Başbakanlık Uygulama İzleme ve 
Koordinasyon Kurulu (BUTKK) 
koordinasyonunda bulunan kurumlar” 
tarafından takip edilmesine karar verildi. 
 

                                                
4 See e.g.: https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-gulen/turkish-cleric-calls-for-international-body-to-examine-coup-
charges-idUSKCN11T28O  
5 https://www.turkishminute.com/2016/09/20/erdogan-expands-witch-hunt-gulen-movement-un-general-assembly/  

T.C. Milli Güvenlik Kurulu Eylem Planı (2004) 
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10. 17 Aralık 2013'te, polis memurlarının birkaç ev baskın düzenlediği ve rüşvet için 
kullanıldığı iddia edilen17.5 milyon dolar civarında nakit paraya el koyduklarında, en önemli 
“tarihi” yolsuzluk skandallarından biri açıldı. Türkiye'de 17 Aralık 2013 tarihinde gözaltına 
alınan 52 kişinin tamamı iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile çeşitli şekillerde 
bağlantısı ortaya cıktı. 

 
11. Aralık 2013 yolsuzluk skandalını takiben, halkın öfkesi dört kabine bakanını istifaya zorladı, 
zamanın Başbakanı Erdoğan ise yolsuzluk soruşturmasını hükümetini hedef alan "yargı darbesi" 
olarak nitelendirdi.6 Daha sonra binlerce polis memurunu, savcıyı ve hakimi görevden almaya 
başladı. Hükümet, medya ve yargı üzerindeki baskısını sıkılaştırmaya devam etti. 2013 yolsuzluk 
skandalına ilişkin soruşturmaya katılan savcılar, hakimler ve diğer yetkililer (çoğu hapiste veya 
sürgünde olan) Hizmet Hareketi ile herhangi bir bağlantısı olmadığını ifade ediyorlar. Hizmet 
Hareketi de soruşturmalar hakkında herhangi bir ilgisinin veya bilgisinin olmadığını iddia ediyor. 

 
12. Ancak Türkiye Hükümeti, Fethullah Gülen'i ve Hizmet Hareketi üyelerini ihanetle suçladı, 
kamuoyunda ve yapılan mitinglerde Hizmet Hareketi hakkinda “paralel yapı ve teröristler” ile 
“kan emen vampirler, sapıklar, sülükler” gibi nefret söylemleriyle bahsetmeye başladı. Stokholm 
Özgürlük Merkezi (SCF) tarafından yapılan bir araştırma7, Hizmet Hareketi hakkında 240'dan 
fazla “nefret söylemi” olarak kullanılan aşağılayıcı terimi belgelemiştir.8 Türkiye hükümeti, 
yolsuzluk skandalına, onu devirmeyi amaçlayan “yargı darbesi” dedi. 
 
13. Türkiye Hükümeti’nin büyük karalama propaganda makinesinin Hizmet Hareketi'ni “terör 
örgütü” olarak niteleyen bu basit yaklaşımı, kabul edilebilir incelemeye dayanmamaktadır. 
Türkiye Hükümeti, Hizmet Hareketini uzun süredir sivil toplum örgütü olarak kabul etmesine, 
eğitim, sağlık, finans ve diğer alanlarda hizmet eden “Gülen Cemaati”, “Cemaat” veya “Hizmet 
Hareketi” olarak nitelendirmesine rağmen onu terör örgütü olarak ilan etti. Hükümet yetkilileri, 
ülke içinde ve yurt dışında, Hareketle bağlantılı olduğu iddia edilen eğitim kurumlarının ve diğer 
kurumların tüm faaliyetlerine destek verdiler ve normal olarak katıldılar. Faaliyetleri teşvik 
ettiler, yurtiçinde ve yurtdışında alkışladılar ve açık destek verdiler. 

 
 

   
Yunan Ortodoks Kilisesi Patriği 
Bartholomew ve Fethullah Gülen 

Papa II. John Paul ve Fethullah 
Gülen 

Sefarad Başhaham Eliyahu Bakshi 
Doron ve Fethullah Gülen 

 

                                                
6 See e.g. https://www.reuters.com/article/us-turkey-corruption/turkish-judicial-purge-brings-corruption-investigation-to-halt-
idUSBREA0L1G220140122  
7Available at: http://stockholmcf.org/wp-content/uploads/2017/06/Erdogans-Vile-Campaign-Of-Hate-Speech- Case-Study-
Targeting-Of-The-Gulen-Movement_2017.pdf  
8 See also: https://www.youtube.com/watch?v=TIQcj1v9xG4  
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14. Fethullah Gülen, Yunan Ortodoks Kilisesi Patriği, Katolik Kilisesi'nin Papası ve İsrail 
Başhahamı dahil olmak üzere, Türkiye ve yurtdışındaki saygın dini liderlerle görüşerek “dinler 
arası diyaloga” öncülük etti. Fethullah Gülen ve Papa II. John Paul’in geniş bir izleyici kitlesine 
sahipti. Gülen, Türkiye’deki Yahudi cemaati lideri David Aseo, Yunan Ortodoks Patriği 
Bartholomew ve İsrail Sefarad Başhahamı Eliyahu Bakshi Doron ile 1999’da bir araya geldi. 
 
15. 14 Haziran 2012 gibi yakın bir tarihte zamanın Başbakanı Erdoğan, Hizmet Hareketi’nin 
faaliyetine övgüde bulunarak, Fethullah Gülen’i Türkiye’ye dönmeye ve katkıda bulunmaya 
çağırdı. Ayrıca, tüm dünyadan ve tüm kıtalardan liderler Hizmet ile ilgili okullara kaliteli eğitime 
ve radikalleşmenin önlenmesine katkılarından dolayı övgüde bulundular. 

 
16. Fethullah Gülen, Ekonomist Dergisi’ne9 gore ülkenin en etkili Müslüman alimidir ve 
2008’de dünyanın en etkili 100 Entellektüel10 insanları arasında yer almasının yanı sıra, Dış 
Politika Dergisi11 Fethullah Gülen’i dünyanın en etkili Müslüman din adamı olarak 
tanımlamaktadır. Urdün Kraliyet Stratejik Araştırma Merkezi, Fethullah Gülen'i 2009, 2011, 
2013, 2014 ve 2015'te en etkili 500 Müslüman arasında listeledi. Gülen, Gandhi-King-İkeda 
Barış Ödülü (ABD, 2015), Manhae Vakfı Barış Ödülü (Güney Kore, 2013), EastWest Enstitüsü 
Barış İnşa Ödülü (ABD, 2011) ve UNESCO Romanya Komisyonu Ödülü (Romanya, 2005) dahil 
sayısız ödüle layık görüldü. 
 
17. Yukarıda belirtilenler gözönüne alındığında, akla şu soru geliyor: Hizmet Hareketi neden bir 
gecede Türkiye hükümeti’nin gözünde bir terör örgütüne dönüştü? Bir kişi neden Temmuz 
2016’daki darbe girişimini gerçekleştirdiği iddiasıyla suçladı? Fethullah Gülen, Türkiye ve 
dünyada yüzbinlerce kişiye neden zulmedildi, gözaltına alındı ve tutuklandı? 
 
 
Türk hükümeti neden Hizmet Hareketi'ni terör örgütü olarak ilan etti? 
 
Türk hükümeti neden Fethullah Gülen'i darbe teşebbüsüne liderlik etmekle suçladı? 
 
Neden Türkiye ve yurtdışındaki yüzbinlerce insana zulmedildi, kaçırıldı, tutuklandı ve 
tutuklandı? 
 

 
18. Son yıllarda, Türkiye'deki yetkililer, muhaliflerin bastırılması ve insan haklarının ve temel 
özgürlüklerin kademeli olarak sınırlandırılması konusunda rahatsız edici bir sicil (kayıt) 
oluşturdular. AKP hükümeti, 16 yıllık iktidarlarina yönelik politik bir tehditle karşı karşıya 
kaldığı ve devam eden yolsuzluklarindan dolayi ülkedeki farklı siyasi ve diğer gruplar arasındaki 
mevcut gerilimleri sürekli tırmandırdı ve suistimal etti; böylelikle farklı kültür ve etnik gruplar 
arasında her geçen gün büyüyen sosyal baskı dikkatleri birçok yolsuzluk skandalından ve 
ülkedeki korkunç sosyal ve ekonomik problemlerden uzaklaştırmaya yaradı. 
 

                                                
9 https://www.economist.com/europe/2013/12/14/erdogan-v-gulen  
10 Ibid 
11 https://foreignpolicy.com/2008/08/04/meet-fethullah-gulen-the-worlds-top-public-intellectual/ 
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19. Hizmet Hareketi, ülkedeki demokrasi, hukukun üstünlüğü ve temel insan haklarının en güçlü 
ve en etkili savunucularından olması hükümet icin öncelikli hedef yaptı. Olayların kronolojisine 
bakildiginda, kültürlerarası diyalog, barış, ve hoşgörü için mümkün olan her platformda, 
özellikle eğitim ve kültür alanlarında hizmet eden, bütün dünya tarafindan takdir edilen Hizmet 
Hareketi'nin neden siyasal karalama kampanyası ve hükümet propagandası yoluyla terör örgütü 
olarak damgalanıp etiketlendiğini açıklıyor.  
 
III. 15 Temmuz 2016 Darbe Girişiminden Sonraki Olaylar 
 
20. İstanbul Boğaz Köprüsü darbe girişimi bağlamında bir grup asker tarafından 
kapatılmasından yaklaşık bir saat sonra, Türkiye’de ulusalcilara12 bağlı yayin yapan Ulusal 
Kanal televizyon kanalında darbenin Hizmet Hareketi tarafından düzenlendiğini iddia etti. 
 
21. Darbe girişimi devam ederken, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ulusal televizyon kanalında, Erdoğan'ın 
ayrıştırıcı söylemlerini eleştiren Fethullah Gülen'in 
darbenin lideri olduğunu iddia etti. Hizmet Hareketi 
üyesi ve sempatizanları olduğu iddia edilen kişiler, 
21. yüzyılın en büyük sosyal soykirim olarak 
nitelendirilen olayda, yüzbinlerce kişi Hizmetle 
ilişkisinden dolayı darbe girişimine katılmakla hemen 
suçlandı. 
 
22. Türk hükümetine göre, “Devletinin Olağanüstü Hal ilan etmekteki amacı, FETÖ / PDY13 
terör örgütüne karşı mücadelede en hızlı ve etkili biçimde gerekli önlemleri almaktı.”14 Otuz iki 
(32) keyfi kanun hükmünde kararname (KHK) ilan edildi; insan haklarını ve özgürlüklerini ciddi 
şekilde kısıtlayan olağanüstü hal iki (2) yıl boyunca ozellikle Hizmet Hareketi üyelerini hedef 
aldı. 
 
23. 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin ardından Hizmet Hareketi, Türkiye'de yanlış 
giden her şey için suçlandı. Hizmet Hareketi, yüzlerce sanığın - askeri yetkililerin ve sivil 
liderlerin - hükümeti devirmek için gizli kumpaslar için suçlanan Ergenekon15 ve Balyoz16  
davalarını düzenlemekle suçlanıyor. Hizmet Hareketi, Kasım 2015’te Rus jetinin17 düşürülmesi, 
Aralık 2016’da Rusya Büyükelçisi’nin Türkiye’deki korkunç cinayeti, eşleştirici komplolar18, 
ekonomiyi mahvetmek, [ekonomi hakkındaki] algıyı değiştirmek, yabancı yatırımcıları 
caydırmak ve Türkiye hakkındaki algılarını değiştirmek ile suçlanıyor. Son olarak, Hizmet 

                                                
12 See for more: https://twitter.com/turanfelek/status/1048932172730515456 
13  FETÖ is a derogatory term used by President Recep Tayyip Erdoğan and his political associates to refer to the Hizmet 
Movement.  
14  Committee against Torture, Concluding observations on the fourth periodic report of Turkey, Addendum Information received 
from Turkey on follow-up to the concluding observations (CAT/C/TUR/CO/4/Add.1), November 8, 2016, para 70. 
15  https://en.wikipedia.org/wiki/Ergenekon_trials.  
16  https://en.wikipedia.org/wiki/Sledgehammer_(coup_plan).  
17  https://en.wikipedia.org/wiki/2015_Russian_Sukhoi_Su-24_shootdown.  
18  https://www.turkishminute.com/2016/12/02/islamic-scholar-gulen-cited-number-one-suspect-match-fixing-conspiracy-
indictment/. 

Erdoğan, ulusal televizyonda konuşma yapıyor 
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Hareket “yabancı güçlerin yardımı ile Türkiye ekonomisine zarar vermek için depremler 
yapmakla”19  bile suçlanıyor. 

 
24. Zamanın Başbakanı Erdoğan, Ergenekon ve Balyoz davalarını kamuoyunda destekleyip 
davada çalışan savcıları defalarca övmesine rağmen, 2015 yılında Başbakan Davutoğlunun, Rus 
savaş uçağının düşürülmesini şahsen emrettiğini açıkça belirmesine rağmen Hizmet Hareketi 
yukarıda belirtilen herşeyden suçlanıyor. 
 
25. Türkiye Hükümeti yetkilileri ve hükümet yanlısı havuz medyası, Trabzon'daki Santa Maria 
Kilisesi'nden Katolik Rahip Andrea Santoro'nun öldürülmesi (2006), Agos gazetesinin genel 
yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi (2007), Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin 
Yazıcıoğlu'nun kazası (2009) ve ünlü bir insan hakları avukatı ve Diyarbakır Barosu başkanı 
olan Tahir Elçi'nin öldürülmesi (2015) de dahil olmak üzere son zamanlarda çözülen ve 
çözülemeyen cinayetlerin ardındaki fail olarak Hizmet Hareketi'ni suçladı.20 

 
26. Erdoğan ve AKP kamuoyunda “duruma ve politikaya” bağlı olarak ABD, CIA, İsrail, 
Mossad, Avrupa Birliği, Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere birçok devleti ve örgütü darbe 
girişiminin ardındaki uluslararası güçler olarak suçladılar. 
 
27. Diğer hükümetler ve gözlemciler, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi hakkında Hizmet 
Hareketi'ne yönelik Türk hükümeti’nin darbe yapmakla ilgili iddialarını kabul etmemişlerdir. 
Özellikle: 
 

   
 
• ABD Eski Dışişleri Bakanı John Kerry, Türk hükümetinin, iade sürecinin bir parçası 

olarak, Amerikan mahkemesinde incelemeye dayanacak delillerle Gülen'i olayla 
ilişkilendirmesi gerektiğini belirtti. Bu yazı itibariyle, olaydan iki yıldan fazla bir süre 
geçmesine rağmen, Türk hükümeti bu kritere uyan kanıtlar sunmadı. 

• ABD Eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, Gülen’in darbeye katıldığı 
iddiasi “güvenilirlik testini” geçemediğini belirtti. 

• ABD Meclis İstihbarat Komitesi Başkanı Devin Nunes, Fox News’e katıldığı 
programda ABD’de yaşayan Türk din adamının darbe teşebbüsünün arkasında olduğu 
iddiasına “inanmanın zor olduğunu” söyledi. 

• Almanya BDN Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Bruno Kahl, “Türkiye bizi bu konuda 
[Gülen darbeye katılımı] ikna etmeye her seviyede çalıştı ancak şimdiye kadar başarılı 
olamadı. ” 

• Avrupa Birliği İstihbarat Merkezi INTCEN’in olayla ilgili raporu, Türk hükümetinin 
Fethullah Gülen’in darbenin arkasında olduğu iddiasıyla çelişiyordu. Rapor, darbenin 
Erdoğan'ın bir dizi muhalifleri tarafından gerçekleştirildiği sonucuna vardı. INTCERN, 

                                                
19  http://uk.reuters.com/article/uk-turkey-economy-quake-idUKKBN15M1K6 
20  Source: Today's Zaman, December 11, 2015 
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Gülen'in darbe girişimde rol oynamasının muhtemel olmadığını tespit etti. Ayni zamanda 
darbeden önce planlanan tasfiyelerin, darbenin hemen sonrasında gerçekleştiği tespit 
edildi. 

• Alman Focus Dergisi, Temmuz 2016 tarihli sayısında, İngiliz istihbarat teşkilatı 
GCHQ'nun, ateşin başlamasından yaklaşık bir saat sonra üst düzey Erdoğan yanlısı 
subaylar arasındaki iletişimi kestiğini, darbeden Gülen'in suçlanacağını ve tutuklamalarin 
ertesi gün başlayacağını bildirdi. 

• İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi İngiltere-Türkiye ilişkileri üzerine 
hazırladığı bir raporda, “İngiltere hükümeti’nin ABD merkezli din adamı Fethullah 
Gülen’in Türkiye’nin Temmuz darbe girişimini düzenlediğine dair hiçbir kanıt 
bulunmadığını” belirtti. 

 
28. Yukarıdaki durum şuan icin değişmemiştir. Almanya Başbakanı Merkel, Eylül 2018’in 
sonunda, “Gülen (Hizmet) Hareketi’ne karşı tutumumuz ile yasadışı Kürdistan İşçi Partisi’ne 
(PKK) karşı tutumumuz aynı değildir çünki daha fazla bilgiye ihtiyacımız var” dedi.21  
 
29. 15 Temmuz 2016 tarihinde, Fethullah Gülen, Türkiye’deki darbeyi kınadı; Türk hükümetini 
darbe girişimini soruşturmak için uluslararası bir komisyonun22 kurulması için çağrıda bulundu 
ve bu konuda tam bir işbirliği sözü verdi.23 Gülen, soruşturmanın bulgularına bağlı olarak 
suçlamalarla yüzleşmek için Türkiye'ye geri dönmeye hazır olduğunu belirtti. Türk hükümeti bu 
çağrıya henüz cevap vermedi. 
 

15 Temmuz 2016   
Fethullah Gülen,24 Türkiye'deki son gelişmeler hakkında aşağıdaki açıklamayı yaptı 
 
Türkiye'deki askeri darbe teşebbüsünü en güçlü şekilde kınıyorum. Hükümet, özgür ve adil bir seçim sürecinde 
kazanılmalıdır, zorla değil. Türkiye'ye, Türk vatandaşlarına ve şu anda Türkiye'de bulunan herkese bu durumun 
barışçıl ve hızlı bir şekilde çözülmesi için Allah’a dua ediyorum. Son elli yılda birçok askeri darben mağdur olan 
biri olarak, bu tür bir girişimle bağlantısı olmakla suçlanmak özellikle şahsima bir hakarettir. Bu tür suçlamaları kati 
surette reddediyorum. 

 
30. 15 Temmuz gecesi, Türk demokrasi tarihinde ayrı bir anı temsil ediyor. Geçmişteki askeri 
darbelerden farklı olarak, yüzbinlerce hatta milyonlarca vatandaş darbe girişimine meydan 
okumak için sokaklara çıktı. Sonrasında, Türk hükümeti darbe girişimiyle alakalı şiddet 
olaylarını, ölüm ve yaralanmaları, hatta tüm maddi ve diğer zararları ve bunlara sebep olan 
sorumlular hakkında araştırma yapmak ve adaleti sağlamak hakkına sahiptir ve hatta sorumludur. 

 
                                                
21 Please also see https://www.turkishminute.com/2018/09/28/merkel-says-germany-needs-more-evidence-on-gulen-movement-
to-call-it-terrorist-organization/  
22 https://www.lemonde.fr/idees/article/2016/08/11/fethullah-gulen-si-les-accusations-dirigees-contre-moi-sont-etablies-je-m-
engage-a-retourner-en-turquie_4981128_3232.html  
23 https://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1433830/fethullah-g-len-calls-international-investigation-failed-putsch-turkey  
24 http://afsv.org/fethullah-gulen-issued-the-following-statement-on-recent-developments-in-turkey/#.XB_Gzy2ZM6U 
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31. Türk halkının hakikati bilme hakkı vardır - 15 Temmuz 2016'daki dramatik olayları 
çevreleyen tüm gerçekleri ve koşulları. 249 kişi öldü ve 2,194 kişi yaralandı. Normalde 
hükümetin, uzun ve ayrıntılı araştırmalar yapması bekleniyordu ama uzun zamandır bunu 
yapmadı. Aksine, yetkililer, muhtemelen cinayetlerde kullanılan mermilerin çoğu zaman şu anda 
ordu tarafından kullanılan silahlarla eşleşmeyeceği korkusundan ötürü, mağdurların cesetlerinin 
otopsi ve soruşturulmasına bile izin vermedi. Genel Kurmay Baskani (Hulusi Akar) ve Milli 
İstihbarat Teşkilatı Başkanı (Hakan Fidan) dahil darbe girişimini çevreleyen olaylarda kilit rol 
oynayan kişiler TBMM Darbeyi Araştırma Komisyonu’na ifade vermeye bile çağrılmadı. 
 
32. “Terörizm” tanımının olmazsa olmaz bir parçası “silahlı bir grubun” şiddeti kullanmaya 
hazır olmasıdır. Hizmet Hareketi'nden ilham alan kurumlar, yüzlerce ülkede uzun yıllar boyunca 
varlığını sürdürmektedir ve herhangi bir üye veya sempatizanın 20 yıldan uzun bir süredir 
herhangi bir suçla suçlanmış değildir; Türkiye'de de Aralık 2013 yolsuzluk skandalına kadar. 

 
33. Hizmet Hareketi gönüllüleri, yüzlerce hükümet, istihbarat teşkilatı, araştırmacı veya 
bağımsız sivil toplum örgütü tarafından 25 yıl boyunca incelendi ve hiçbir zaman yasadışı 
faaliyette bulunmadı. Hizmet Hareketi hakkında en az bilgisi olan bir kişi dahi hareketin barış ve 
diyalog üzerine güçlü vurgusu dikkate aldığında, Erdoğan’ın Hizmet’in “terör örgütü” olduğu 
iddiasının “tamamen mantıksız” olduğu değerlendirmesine varır. Hizmet Hareketi terörist 
faaliyetlerde bulunmaz, ne politik şiddeti, ne de herhangi bir şiddet girişimi ve hatta herhangi bir 
darbeyi desteklemez. 
 

 
Müslümanlar Aşırıcılık Kanseriyle Savaşmalı 

Terörizmi kınamalı, insan haklarını savunmalı ve eğitimi teşvik etmeli 
Fethulah Gülen’in Makalesi - 08.08.2015 

 
Fethulah Gülen ve Hizmet Hareketi, terörizme ve şiddet içeren aşırılığa karşı tutarlı ve sağlam 
bir tutumu var. Gülen, ABD’deki 9/11 terörist saldırılarını şiddetle kınayan ilk Müslüman din 
adamlarından biriydi. Gülen’in “Gerçek bir Müslüman terörist olamaz ve terörist gerçek bir 
Müslüman olamaz”25 şeklindeki ikonik ifadesi, ABD’ye yönelik 9 Eylül terör saldırıları 
sonrasında, kendinden ilham alanların terörizm hakkındaki görüşlerini göstermektedir. Fethullah 
Gülen, başta din adına yapılanlar olmak üzere tüm terörist saldırılarını zamanında kınamıştır.26 
Hareket'e yakın kurumlar tarafından düzenlenen küresel etkinlikler, mesela New York'ta 2011 
yılında düzenlediği “11 Eylul'den On Yıl Sonra: Din ve İnanç Odaklı Nefret ve Şiddetin Önüne 

                                                
25 See also: https://www.huffingtonpost.com/sevda-zeynalova/gulen-moderate-cleric-vil_b_10304390.html  
26 See e.g. his condemnation of the Bombing in Manchester (UK) available here:  
http://afsv.org/wp-content/uploads/2017/05/Fethullah-Gülen’s-Statement-of-Condemnation-on-the-Bombing-in-Manchester-
UK.pdf 
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Geçilmesi”27 başlıklı uluslararası konferans, Hizmet Hareketi’nin “şiddet, aşırılıkçılık ve 
terörizm için hicbir gerekçe yoktur” duruşunu açıkça göstermektedir.  
 
34. Venedik Komisyonu'nun 9 Aralık 2016 tarihli Görüşüne göre, “Hukukun üstünlüğü altında 
olan bir devlette, ciddi suç iddiaları, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde, adil yargılama ve 
savunma hakklarının korunması prensipleri çerçevesinde belgelenmeli ve tartışılmalıdır. Bu 
nedenle, normal şartlarda, Gülenist networkun faaliyetlerini incelemek ve darbeye teşebbüsün 
ve/veya diğer cezai eylemlerin kışkırtıcısı olan bir suçlu veya terör örgütü olarak kınamak (veya 
kınamamak) ve herhangi bir bireyin o networkle cezai katılımı olup olmadigina [bagimsiz] 
mahkemeler karar vermelidir.”28  
 
IV. Terör Örgütlerinin “üyelik” Tanımlamasinda Yasallık İlkesi 
 
35. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, terör eylemlerini kriminalleştiren ulusal mevzuatın 
erişilebilir, hassas, ayrımcı olmayan, geçmişe dönük olmayan ve uluslararası insan hakları 
hukuku dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun olarak formüle edilmesinin sağlanmasının 
önemini defalarca vurguladı ( Kararname 70/148, paragraf 6 (o)).29  
 
36. Yerel ceza mevzuatında “terör eylemleri”nin “yasallık” ilkesi doğrultusunda tanımlanması, 
terörizmin önlenmesi ve sorumluların adalete teslim edilmesinin sağlanması yönünde kritik bir 
adım olarak kabul edilmektedir. Terörle mücadele mevzuatının ve politikasının uluslararası yasal 
standartlara uygunluğunun sağlanması, terör eylemlerine bulaşan kişilerin kovuşturulması ve 
mahkumiyet kararı verilmesine yardımcı olur. Devletler, ulusal terörle mücadele mevzuatının 
spesifik, gerekli, etkili ve orantılı olmasını sağlamak için adımlar attığında, bu uluslararası 
işbirliğini kolaylaştırır ve sonuçta daha başarılı ceza adaleti sonuçlarına yol açar. Aynı zamanda 
yasanın suiistimal edilmesini önlemeye ve yasaların uygulanmasından sorumlu olan Devlet 
makamlarının hesap verebilirliğinin sağlanmasına yardımcı olur.30 
 
37. Terör örgütü “üyeliği”ni tanımlamayı başaramayan veya üyelik ile yasaklı statü veya 
faaliyet arasında bir bağlantı gerektirmeyen ulusal mevzuat, özellikle bu üyeliğin hapis cezası 
gibi hedeflenen yaptırımlara veya cezai müeyyidelere yol açtığı yasallık ilkesine aykırı olacaktır. 
Yasaklamanın getirdiği yaptırımlar, makul gerekçelere dayanarak, bireyin veya işletmenin 
bilerek gerçekleştirdiği, bir terörist eylemde bulunduğunu, katıldığını veya kolaylaştırdığını açık 
bir şekilde gösterdiği sonucuna varmalıdır.31 
 

                                                
27 9/11 Conference, available here:  
http://idcnj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=484:a-decade-after-911-incitement-to-hatred-and-violence-on-
the-basis-of-religion-or-belief&catid=94:conferences-a-lectures&Itemid=368 
28  Venice Commission, Opinion on emergency decree laws Nos 667-676 adopted following the failed coup of 15 July 2016, 
109th Plenary Session (December 9-10, 2016), para 122. Available at 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)037-e  
29  The General Assembly, urges States, while countering terrorism: To ensure that their laws criminalizing acts of terrorism are 
accessible, formulated with precision, non-discriminatory, non-retroactive and in accordance with international law, including 
human rights law.  
30  See A/HRC/28/28. See also Working Group on Promoting and Protecting Human Rights and the Rule of Law while 
Countering Terrorism, “Basic human rights reference guide: conformity of national counter-terrorism legislation with 
international human rights law”. 
31 See for example A/HRC/16/50 and 51.  
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38. 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 4(1) maddesi (23 Temmuz 2016), “terör 
örgütleri veya yapısı/kurumları veya kurulan örgütler veya gruplar ile ilişkisi olan, ya da irtibatı 
olan veya bunlarla bağlantısı olan kamu görevlilerinin Milli Güvenlik Konseyi tarafından 
Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyetlerde bulunmaktan dolayi ilgili idari kurum ve 
görevlilerin kararı ile görevden alınmaktadırlar.” Hakimler, aynı gerekçelerle, ilgili yargı 
organlarının (üst mahkemeler ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)) kararları ile 3(1) 
maddesiyle meslekten atılmıştır. 
 
39. 3 Eylül 2016 tarihinde Milliyet gazetesi, devlet görevlerinden kovulmalara ve 
kovuşturmalara  “rehberlik etmek” için ayrıntılı bir “on altı (16) kriter listesi”32 yayınladı. 
Aşağıdaki ktiterere değişen derecelerde “uyan” insanlar resmi işlemlere tabi tutulur ve “terörist” 
olarak etiketlenir – sonra çoğu gözaltına alınır veya tutuklanırlar. Hükümete göre, böyle bir liste 
hazırlamanın amacı “suçluyu masumdan ayırt etmek” idi. 
 
Makalede listelenen kriterler şunlardır: 
 

1. Bank Asya'ya (2016'da hükümet tarafından kapatılana kadar yasal olarak faaliyet gösteren 
bir banka) ve “paralel yapı” olarak adlandırılan diğer finans kurumlarına para yatırmak 

2. Hizmet ile ilgili sendika veya derneklere üye olmak 
3. ByLock uygulaması gibi şifreli iletişim uygulamalarını kullanmak 
4. Bir zamanlar en büyük Türk yardım kuruluşu ve Birleşmiş Milletler genel danışma 

statüsünde olan Kimse Yok Mu'ya bağışta bulunmak 
5. Polis, MİT (Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı) ve MASAK (Türkiye Mali Suçları Araştırma 

Kurulu) tarafından hazırlanan raporlarda isminin geçmesi. 
6. Sosyal medyada Hizmet Hareketi'ne destek vermek 
7. “Sivil toplum kuruluşları tarafından” organize edilen konferans ve toplantılarına katılmak 
8. Kısa bir süre içinde terfi etmek veya önemli makamlara atanmak 
9. Himmet (sadaka) olarak kuruluşlara para yatırmak. 
10. Güvenilir ihbarlara, tanıklıklara ve itiraflara tabi olmak 
11. Hizmet bağlantılı internet sitelerini düzenli olarak ziyaret etmek 
12. Hizmet bağlantılı şirketlerin “arka kapı işlerini” üstlenmek ve onları korumak 
13. Yargı mensuplarına ve teşkilatın lehine hareket etmeye kararlı olan polise eşlik etmek 
14. Kurumun evlerinde yaşadıktan sonra son yıllarda Hizmet'i desteklenmek 
15. Meslektaşların ve arkadaşların Hizmet destekçisi olarak verdiği bilgilerde belirtilmek 
16. Çocuklarını kuruluşun okullarına kaydetmeye devam etmek ve kuruluşun gazete ve dergi 

aboneliklerini sürdürmek 
 

40. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR)’nin en son raporuna göre, darbe 
girişimden Aralık 2017’nin sonuna kadar, yukarıdaki kriterlerden iki veya daha fazlasını 
kullanarak 159,506 kişi darbe ile bağlantılı diye gözaltına alındı, yaklaşık 300 gazeteci 
tutuklandı, 1,719 kuruluş kapatıldı ve yayınevleri, gazete ve dergiler, haber ajansları, televizyon 
istasyonları ve radyolar da dahil olmak üzere, 166 medya kuruluşu kapatıldı. 
 
 
 
                                                
32 The article is available at: http://www.milliyet.com.tr/16-kritere-gore-ihrac-gundem-2305561/  
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V. Terörle Mücadele Yasalarının Kötüye Kullanımı ve Diğer Önlemler  
 
41. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden önce dahi, Türkiye'de kötü tanımlanan veya muğlak 
(yoruma açık) bırakılan yasalar, örgütleri keyfi olarak yasaklamayı, bir şekilde meşru faaliyetleri 
yasaklamayı ve gazetecileri, insan hakları savunucularını, azınlık gruplarının üyelerini, siyasi 
muhalifleri veya diğer bireyleri hedef almayı amaçlıyordu. 
 
42. Türkiye Cumhuriyeti, birlikte okunduğu zaman birbirini güçlendiren ve tamamlayan 
terörle mücadele sözleşmelerinin yanı sıra birçok uluslararası insan hakları sözleşmesine taraftır. 
Özellikle, yasallık ilkesi, kanun yeterince açık ve kesin, tartışılmaz bir insan hakları ilkesidir ve 
İnsan Hakları Komitesi tarafından Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin (ICCPR) 
15. maddesinden yorumlanmıştır. “Hiç kimsenin, işlendiği sırada, ulusal veya uluslararası 
yasalar uyarınca, bir suç teşkil etmeyen herhangi bir eylem veya ihmalden dolayı hiçbir suç 
işlemekten suçlu bulunmayacağını” belirtmektedir. 
 
43. Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin (ICCPR) 15 (1) maddesi uyarınca, 
terörist faaliyetler yasağı, (a) bireyin, yasanın davranışını nasıl kısıtladığının doğru bir şekilde 
göstermesi gerekir; ve (b) kanun, bireyin davranışlarını düzenleyebilmesi için yeterli hassasiyetle 
formüle edilmiş olması gerekir.33 Yasalar, bir bireyin davranışını buna göre düzenlemesini 
sağlamak için yeterli hassasiyetle formüle edilmeli ve halk tarafından erişilebilir olmalıdır. 
Kanunlar, açık bir takdir yetkisine sahip olmamalı, kendi uygulamalarıyla görevlendirilen 
kişilere, kendi kapsamlarına giren davranış türlerini belirleyebilmeleri için yeterli rehberlik 
sağlamalıdır. 

 
44. Özellikle olağanüstü hal halindeki önlemlerle ilgili olarak, önemli yasalarda yapılan 
değişiklikler, Hizmet Hareketi ile bağlantılı olmakla suçlananlarla sadece siyasi muhalif diye 
veya başka türlü barışçıl ifade araçlarını, siyasi ve sosyal muhalefetin yasaklanmasını ve devlet 
baskısının yükünü artırmayı amaçlamıştır. 
 
45. Bu önlemler, meşru ve normal faaliyetlerin ne olduğunu geriye dönük olarak terörle 
eşitlemiş, böylece ifade özgürlüğü, örgütlenme ve diğer önemli haklar etkili bir şekilde 
kriminilize edilmiştir. Bu, hem iç hem de uluslararası hukukta yer alan, meşru ve şiddet 
içermeyen hakların kullanılmasında yargılanma riskini ve hak ihlali uygulamasını artırmıştır. 
 
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri'nin belirttiği gibi:  
 
“Türk toplumunun çeşitli kesimlerinden gelen motivasyonları ve işleyiş tarzıyla ilgili derin şüphelere 
rağmen, Fethullah Gülen hareketi, on yıllar boyunca gelişti ve dini kurumlar, eğitim, sivil toplum ve 
sendikalar, medya, finans ve ticaret dahil, Türk toplumunun tüm sektörlerinde yaygın ve saygın bir varlık 
oluşturmak için oldukça yakın bir zamana kadar kayda değer bir özgürlük elde etti. Şüphesiz ki, 15 
Temmuz'dan sonra kapatılan bu harekete bağlı birçok kuruluş o tarihe kadar açık ve yasal olarak faaliyet 
gösteriyordu. Bir Türk vatandaşının bu hareketle hiçbir şekilde temas etmemesi veya bununla hiçbir 
şekilde ilgilenmemesi düşünülemez genel kanaatına varılıyor.”34 

                                                
33  See E/CN.4/2006/98, para. 46.  
34  Council of Europe Commissioner for Human Rights, “Memorandum on the human rights implications of the measures taken 
under the state of emergency in Turkey” (7 October 2016), para. 20. Available from https://rm.coe.int/16806db6f1 
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VI.  Sonuç ve Öneriler  
	
46. Hizmet Hareketi terör örgütü değildir. Türkiye hükümeti ya da herhangi bir hükümet,  
Hizmet Hareketi’nin veya üyelerinin silahlı olduğu ya da herhangi bir zaman şiddete başvurduğu 
hakkında tek bir kanıt yoktur.	
	
47. Türkiye'de son derece kötüye kullanilan (suistimal edilen) terörle mücadele yasaları keyfi 
olarak yüzbinlerce yasalara saygılı kişiyi özgürlüklerinden mahrum bıraktı ve birçok ciddi 
“terörizm” suçlamalarıyla ve yasalarıyla yüzyüze bırakı. 
 
48. Türkiye'nin terörle mücadele yasaları, insan hakları standartlarıyla tutarlı değildir ve yasallık 
ilkesine aykırıdır. 

 
49. Bu durum kesinlikle kabul edilemez. Bu nedenle, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Birleşmiş 
Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve uluslararası ve bölgesel mekanizmalar dahil olmak 
üzere uluslararası topluluğu, Türkiye hükümetini uyarmaya çağırıyor: 
 
 

● Uluslararası standartlara ve yasallık ilkesine uygun olmayan tüm terörle mücadele 

hükümlerini yerel mevzuatta gözden geçirmek ve derhal kaldırmak. 

● Terörle mücadele ulusal mevzuatının, terörle mücadele ile sınırlı kalmasını sağlamak ve 

uluslararası terörle mücadele araçlarına yansıtılan hükümler temelinde, yasallık ilkesine 

sıkı sıkıya bağlı kalmak suretiyle sınırlandırılması. 

● Terörle mücadele yasaları hazırlanırken ve/veya mevcut yasaları değiştirirken yasallık 

ilkesine uymak. 

● Hizmet Hareketi'yle ilişkili olduğu iddiasıyla özgürlüklerinden keyfi olarak mahrum edilen 

onbinlerce mağdur insanı serbest bırakmak  

● Mağdurların, keyfi olarak özgürlüklerinden yoksun bırakılmadan dolayı yasal haklarını 

sağlamak, fiziksel ve psikolojik sağlıkları üzerindeki etki de dahil olmak üzere tazminat ve 

diğer tazminatlarını sağlamak. 
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JWF RAPORLARI 

 
Raporların tam sürümü için web sitemizi ziyaret ediniz. 

www.jwf.org/reports 
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