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Giriş	
	
	
Nurcu	Kime	Nedir?	
Nurculuk	şeklinde	bir	mezhep,	 tarikat,	 cemaat,	dernek	ve	cemiyet	yoktur;	

nurcular	 da	 böyle	 bir	 cemiyet	 ve	 cemaatin	 üyesi	 değillerdir.	 Risale-i	 Nur	
Külliyatında	 “Nurcular”	 tabiri	 vardır;	 ama	 “Nurculuk”	 tabiri	 geçmez.	 Yüz	 elliye	
yakın	“Nurcular”	ifadesi	geçmektedir.	

Risale-i	 Nur	 eserlerini	 okuyarak	 imana	 ve	 Kur’an’a	 hizmet	 eden	 nurcular	
vardır;	 ama	 bir	 komite,	 cemiyet	 ve	 azınlık	 bir	 grup	 şeklinde	 anlaşılan	 cemaat	
yoktur.	 Bediüzzaman	 nurcuların	 tüm	 inananları	 kapsayan	 ve	 tâ	 Asr-ı	 Saadete	
kadar	 uzanan	 ve	 her	 asırda	 milyonlar	 etbaı	 bulunan	 bir	 cemaat	 ve	 cemiyet	
olduğunu	söyler.	Zira,	Risale-i	Nur’lar	ve	onu	okuyan	Nurcular	doğrudan	İmana	
ve	 Kur’an’a	 hizmet	 etmekte	 ve	 bütün	 mü’minlerin	 imanlarını	 ehl-i	 küfür	 ve	
dalaletin	hücumundan	korumaya	çalışmaktadırlar.	

	Tüm	 zamanlarda	 tüm	 inananları	 kapsamayan	 bir	 cemaat	 ve	 cemiyet	
ekseriyet	 içinde	ekalliyetin	 içtimaıdır.	Nurcular	 “Uhuvvet-i	 İslamiye”nin	ve	 tüm	
müslümanların,	 Kur’an	 ve	 Sünnet	 çerçevesinde	 Asr-ı	 Saadetin	 ve	 Sahabe	
Mesleğinin	 temsilcisidir.	 Zira	 Risale-i	 Nurlar	 ehl-i	 imanın	 imanını	 şübehattan	
kurtarıp,	 ehl-i	 dalalet	 ve	 küfre	 karşı	 müdafaa	 ederek	 izah	 etmekte	 ve	
hakkaniyetini	ispat	etmektedirler.	Böylece	iman	esaslarına	inananların	bütününü	
temsil	 etmektedirler.	 Yoksa	 ekseriyet	 içinde	 ekalliyeti	 temsil	 eden	 cemaat	 ve	
cemiyetle	alakaları	yoktur,	böyle	şeylere	tenezzül	etmezler.		

Nurcu,	dört	dörtlük	müslümanlığı	yaşayan	mü’min	demektir.		
Nurcular	doğru	İslamiyeti	ve	İslamiyete	layık	doğruluğu	göstermektedirler.	
Nurcuların	meşrebi,	muhabbete	muhabbet	 ve	husumete	husumettir.	 Yani,	

beyne'l-İslâm	 muhabbete	 imdat;	 ve	 husumet	 askerini	 bozmaktır.	 Muhabbet	
fedaileridirler	 ve	muhabbet	duygusunu	 sever,	 husumet	 ve	düşmanlıktan	nefret	
ederler.	 Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 “Mesleğimiz,	 ahlâk-ı	 Ahmediye	 (asm)	 ile	
tahallûk	ve	sünnet-i	Peygamberîyi	ihyâ	etmektir.	Ve	rehberimiz	şeriat-ı	garrâ	ve	
kılıcımız	 da	 berahin-i	 kàtıa	 ve	 maksadımız	 ilâ-yı	 kelimetullahtır”	 der.	 (ESDE,	
Makâlat,	s.	51.)	

Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretleri	Kur’an	ve	Sünneti	esas	alarak,	bid’a	ve	
dalalet	fikirlerine	kapılmayan	bütün	mü’minlerin	Nurcu	olduğunu	kabul	etmekle	
beraber	Peygamberimizin	(asm)	sünnetine	uymayı	hayatın	gayesi	yapanların	ise	
gerçek	nurcular	olduğunu	ifade	etmektedir.	

		
-	Nurcular	tabiri	nereden	gelmektedir?	
-	Bediüzzaman	Said	Nursi	hazretlerinin	eserlerini	okuyanlara	“Risale-i	Nur	

Talebesi”	 “Nur	 Talebesi”	 denilmekteydi.	 Muhtelif	 gazetelerde	 “Nurcular	
yakalandı”	 “Nurcular	 mahkemeye	 çıkarıldı”	 gibi	 haberler	 çıkmaya	 başlayınca	
toplumda	“Nurcu”	tabiri	yer	etmeye	başladı.		

Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 hazretleri	 1945	 yılından	 itibaren	 “Nurcu”	 ve	
“Nurcular”	 tabirini	 kullanmaya	 başlar.	 Zira	 Bediüzzaman	 “Bu	 zaman	 şahıs	
zamanı	 değil,	 cemaat	 zamanıdır.”	 “Bu	 zaman	 tarikat	 zamanı	 değil,	 imanı	
kurtarmak	 zamanıdır”	 demektedir.	 Şahsını	 geri	 çekerek	 Nur	 Talebelerinin	
“Risale-i	 Nur’lara”	 “Kitaba”	 yani	 doğrudan	 Kur’ân	 ve	 Sünnete	 bağlı	 olmalarını	



ister.	Bu	sebeple	“Nurcular”	tabiri	şahsı	değil,	“Şahs-ı	Maneviyi”	ifade	etmektedir.	
Tarikat,	 şahsa	 bağlı	 bir	 hizmet	 olduğu	 ve	 bu	 zamanıda	 geçerli	 olmadığı	 için	
Bediüzzaman	“Risale-i	Nur”	ile	imana	hizmeti	esas	alan	“Nurcuların”	şahıs	odaklı	
değil,	kitap	odaklı	ve	“Meşveret”e	bağlı	bir	hizmet	olmasını	istemiştir.	Bu	sebeple	
Nur	Talebelerine	“Bediüzzamancı”	denilmemiş	“Nurcular”	denilmiştir.		

	
-	Nurcular	Örgütlü	Cemaat	ve	Cemiyet	midir?	
-	 Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 hazretleri	 Savcıların	 “Nurcuların	 bir	 cemaat	

oluşturduğu	ve	bir	cemiyet	olduğu”	iddiasına	mahkemelerde	şöyle	cevap	verir	ve	
beraat	eder.	

“Evet,	biz	bir	cemaatiz.	Hedefimiz	ve	programımız,	evvela	kendimizi,	sonra	
milletimizi	 îdam-ı	 ebedîden	 ve	 daimî	 berzahî	 haps-i	münferitten	 kurtarmak	 ve	
vatandaşlarımızı	anarşîlikten	ve	serserilikten	muhafaza	etmek	ve	 iki	hayatımızı	
imhaya	 vesîle	 olan	 zındıkaya	 karşı	 Risâle-i	 Nur'un	 çelik	 gibi	 hakîkatleriyle	
kendimizi	muhafazadır.”	(Şualar,	Afyon	Müdafaaları,	14.	Şuâ,	s.	319.)	

“Evet,	biz	bir	cemiyetiz.	Ve	öyle	bir	cemiyetimiz	var	ki,	her	asırda	üç	yüz	elli	
milyon	dahil	mensupları	var	ve	her	gün	beş	defa	namazla	o	mukaddes	cemiyetin	
prensiplerine	 kemal-i	 hürmetle	 alâkalarını	 ve	 hizmetlerini	 gösteriyorlar	 ve	
“Mü’minler	 ancak	 kardeştirler.”	 (Hucurat,49:10.)	 kudsî	 programıyla	 birbirinin	
yardımına	duâlarıyla	ve	manevî	kazançlarıyla	koşuyorlar.	

İşte,	 biz,	 bu	 mukaddes	 ve	 muazzam	 cemiyetin	 efradındanız.	 Husûsi	
vazifemiz	 de,	 Kur'ân'ın	 îmanî	 hakîkatlerini	 tahkîkî	 bir	 sûrette	 ehl-i	 îmâna	
bildirip,	 onları	 ve	 kendimizi	 îdam-ı	 ebedîden	 ve	 daimî	 ve	 berzahî	 haps-i	
münferitten	 kurtarmaktır.	 Sair	 dünyevî	 ve	 siyasî	 ve	 entrikalı	 cemiyet	 ve	
komitelerle	 ve	 bizim	 medar-ı	 ittihamımız	 olan	 cemiyetçilik	 gibi	 asılsız	 ve	
mânâsız	 gizli	 cemiyetle	 hiçbir	 münasebetimiz	 yoktur	 ve	 tenezzül	 etmiyoruz."	
(Tarihçe-i	Hayat,	Denizli	Hayatı,	 s.415.)	Sonuçta	dört	mahkeme,	 inceden	 inceye	
tetkikten	sonra,	o	cihette	bize	beraat	vermişler.	

Nurcular	bir	cemiyet	ve	şahsa	bağlı	bir	cemaat	değildir;	ancak	mütevazi	bir	
şekilde	 toplum	 ile	 barışık,	 toplum	 içinde	 bulunurlar.	 Her	 meslekte	 ve	 sahada	
ekonomik	 faaliyet	 faaliyette	 bulunur,	 maişetlerini	 her	 nevi	 helal	 yoldan	 temin	
ederler.	Onları	bir	birlerine	bağlayan	“İman	ve	Uhuvvet”	bağı	 ile	bağlıdırlar,	bir	
araya	 gelmeleri	 de	 Kur’an	 tefsiri	 “Risale-i	 Nurları”	 okuyarak	 imanlarını	
güçlendirmek	 içindir.	 Bu	 zamanın	 dalalet	 ve	 zındıka,	 imansızlık	 ve	 küfür	
cereyanlarına	 karşı	 “Matbuat	 Lisanı”	 ile	 çeşitli	 dillere	 çevirip	 okunması	 için	
Risale-i	 Nurları	 matbaalarda	 bastırarak,	 Risale-i	 Nurlardaki	 imani	 ve	 içtimai	
hakikatleri	çeşitli	dergi	ve	gazetelerde	yazarak	 toplumu	 irşad	etmeye	çalışırlar.	
Nurcuların	nâşir-i	efkarı	 ise	“Yeni	Asya	Gazetesi”	ve	Neşriyatı	 ile	 “Köprü,	Bizim	
Aile,	 Genç	 Yorum,	 Can	 Kardeş”	 gibi	 dergileridir.	 Ayrıca	 yüzlerce	 İnternet	
sitesinden	iman	hakikatlerini	anlatırlar.	

Toplumda	 huzur	 ve	 asayişin	 teminine	 büyük	 önem	 verirler;	 bu	 sebeple	
toplumda	barış,	huzur	ve	adaleti	sağlayacak	olan	“Hürriyetçi	ve	Demokrat”	siyasi	
görüşe	 destek	 verirler.	 Bediüzzaman’ın	 1908	 yılıda	 İstanbul’a	 geldiği	 zaman	
desteklediği	 “Ahrar”	 çizgiyi	 takip	 ederler.	 Bu	 çizginin	 devamı	 olan	 Demokrat	
Parti,	 Adalet	 Partisi,	 Doğru	 Yol	 Partisi	 ve	 günümüzde	 Demokrat	 Parti’sini	
desteklerler.	Irkçı,	ideolojik	ve	dini	siyaset	alet	eden	siyasilerden	uzak	dururlar.	

	
-	Diyanet	İşleri	Başkanlığının	Görüşleri	Nasıldır?	



Diyanet	İşleri	Başkanlığının	görüşü	“Risale-i	Nurların	Kur’an	ve	Sünnetten	
ilham	alınarak	yazılan	eserler	olduğu	ve	içinde	İslam’a	Kur’an	ve	Sünnete	aykırı	
hiçbir	 fikir	 barındırmadığı	 gibi	 İslamın	 inanç	 ve	 ibadet	 esaslarını	 izah	 ve	 isbat	
eden	eserler	olduğu	istikametindedir.		

Isparta	 C.	 Savcılığınca	 Ankara’ya,	 Diyânet’e	 tetkik	 için	 gönderilen	 Risale-i	
Nurlar	 ile	 ilgili	 verdiği	 kararda	 Diyanet	 İşleri	 Başkanı	 Ahmet	 Hamdi	 Akseki	
6.12.1947	tarihinde	gayet	müsbet	bir	rapor	vermiş	ve	kitapların	ve	maznunların	
berâatlerine	 sebebiyet	 vermişlerdir.	 Yine	 o	 tarihte	 tüm	 Diyânet	 hocaları	 son	
derece	 takdir	 hissi	 içerisinde	 Risâle-i	 Nurlar’dan	 birer	 ikişer	 takım	 ısrarla	
istemişler	 Bediüzzaman	 da	 Diyanet	 İşleri	 Başkanlığına	 iki	 takım	 Risale-i	 Nur	
göndermiştir.		

Ayrıca	 Afyon	mahkemesinde	Afyon	 Savcısının	 isteği	 üzerine	 yine	Diyanet	
İşleri	 Başkanlığı	 8	 Ocak	 1948	 tarihli	 “Üstadın	 hayatı,	 eserleri,	 Kur’an	 ve	 hadis	
çerçevesi	 içinde	 bulunmaktadır.	 Onda	 menfi	 milliyetçilik	 ve	 ırkçılık	 yoktur…”	
raporunu	göndermiştir.	

Diyanet	 İşleri	 Reisliği	 Din	 Eserleri	 Tetkik	 ve	 Müşavere	 Kurulu’nun	
25.3.1956	 ve	 25.5.1958	 tarihli	 Raporu	 da	 şöyledir:	 “Said	 Nursi’ye	 ait	 eserler	
Kur’ân-ı	Kerim	ve	Hadis-i	Şeriflerden	ilham	alınarak	hazırladığı	bir	takım	esrar-ı	
ilmiye	 ve	 hikemiyenin	 madde	 aleminden	 temsiller	 getirerek	 izahları	 yapılmış	
indanları	fikrî	dalaletlerden,	su-i	itikatlardan	ve	su-i	ahlaktan	kurtarmaya	matuf	
yazılardan	 ibaret	 bulunmuştur.	 Bu	 itibarla	 yazıların	 Türk	 Ceza	 kanunun	 163.	
Maddesi	 ve	 6187	 sayılı	 kanun	 ile	 ilgisi	 bulunmadığı	 kanaatine	 varılmıştır”	
denilmektedir.	

Ancak	 1960	 ihtilalinden	 sonra	 ihtilalciler	 Diyanet	 İşleri	 Başkanı	 Hasan	
Hüsnü	 Erdem’e	 baskı	 yaparak	 Nurculuk	 hakkında	 menfî	 rapor	 vermesini	
istemişler	 ancak	 bunu	 kabul	 ettirememişler	 ve	 H.	 Hüsnü	 Erdem’i	 görevden	
almışlar	 ve	 arkasından	 1964	 yılında	 Diyanet	 İşleri	 Başkanlığı	 “Nurculuk	
Hakkında”	bir	broşür	neşretmiştir.		

İhtilalciler	 bunu	 yeterli	 bulmamışlar	 ki	 1964	 yılında	 Ankara	 Üniversitesi	
İlahiyat	 Fakültesi	 hocalarında	 Dr.	 Nedâ	 Armener’e	 “İslam	 Dininden	 Ayrılan	
Cereyanlar:	 Nurculuk”	 isimli	 bir	 kitap	 yazdırarak	 Milli	 Eğitim	 Basımevi’nde	
bastırarak	45.000	nüshayı	Diyanet	ve	Milli	Eğitim	başta	olmak	üzere	tüm	resmi	
kurumlara,	kütüphanelere	gönderilmiş	ve	basına	dağıtılmıştır.	Ancak	daha	sonra	
Neda	Armener	bu	kitabı	üç	arkadaşı	ile	beraber	MİT	dosyaları	üzerinde	çalışarak	
hazırladığını	 söyler.	 Cemal	 Gürsel’in	 de	 kendisini	 çağırarak	 bu	 çalışmasından	
dolayı	 gözlerinden	 öptüğünü	 ifade	 eder.	 (Necmettin	 Şahiner,	 Said	 Nursi	 ve	
Nurculuk	Hakkında:	Aydınlar	Konuşuyor,	İstanbul-1977,	s.179.)	

Diyanet	İşleri	Başkanı	Mehmet	Görmez'in	döneminde	ise	Bediüzzaman	Said	
Nursi'nin	 "Sözler,	 Mektubat,	 İşaratu'l-İ'caz,	 Mesnevi	 Nuriye,	 Küçük	 Sözler,	
Uhuvvet	Risalesi,	 İhlas	Risalesi"	 gibi	 7	 adeti	Risaleleri	Diyanet	 İşleri	Başkanlığı	
Yayınları	 arasında	 çıkmış	 ve	 diyanet	 Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 ve	 Risale-i	 Nur	
Külliyatına	 sahip	 çıkmış	 ve	 bir	 kısım	 eserlerini	 bastırmıştır.	 Diğerlerinin	
basılmasını	da	bekliyoruz.	

	
-	Risale-i	Nurlar	Nasıl	Tefsirdir?	
-	 Risale-i	 Nur,	 Bediüzzaman	 Said	 Nursi’nin	 yazdığı	 bir	 Kur’an	 tefsiridir.	

Müellif,	 Kur’an-ı	 Kerim'i	 baştan	 sona	 tefsir	 etmek	 niyetiyle	 önce	 İşaratu’l-İ’caz	
isimli	 eseri	 yazmıştır.	 Bu	 eser,	 Fatiha	 suresini	 ve	 Bakara	 suresinin	 ilk	 otuz	 üç	
ayetini	 sırayla	 tefsir	 etmektedir.	 Arapça	 olarak	 telif	 olunan	 bu	 eser,	 Kur'an'ın	



nazmındaki	mucizeliği	göstermede	bir	şaheserdir.	Müellif,	Kur'an'ın	tamamını	bu	
minval	üzere	altmış-yetmiş	cilt	olarak	tefsir	etmeyi	düşünürken,	gelişen	olaylar	
zinciri	 onu	 Türkçe	 bir	 Kur’an	 tefsiri	 yazmaya	 sevk	 eder.	 Sürgüne	 gönderildiği	
Barla,	 Kastamonu	 ve	 Emirdağ’da,	 ayrıca	 Eskişehir,	 Denizli	 ve	 Afyon	
hapishanelerinde	yirmi	üç	yıl	boyunca	tefsirini	yazmaya	devam	eder.	

Risale-i	Nur,	Kur'an'ın	baştan	sona	tüm	ayetlerini	değil,	özellikle	imana	ve	
hakikate	 taalluk	 eden	 bin	 civarında	 ayetini	 açıklar.	 Açıklanan	 bu	 ayetlerin	
ışığında,	diğer	ayetleri	de	yorumlayabilecek	muazzam	bir	altyapı	kazandırır.	

Risale-i	Nur'da	ele	alınan	ayetler,	genelde	din	düşmanları	tarafından	tenkit	
konusu	yapılmış	ayetlerdir.	Risale-i	Nur,	onların	tenkit	ettikleri	noktalarda	i’caz	
parıltıları	 olduğunu,	 aklı	 başında	 olanlara	 izah	 ve	 ispat	 eder.	 Nitekim,	 onun	
izahları	 sonucu	 olarak,	 nice	 din	 düşmanı	 ikna	 olmuş,	 İslam’a	 girmiş,	 ikna	
olmayanlar	ise	en	azından	ilzam	olarak	sesini	kesmek	zorunda	kalmıştır.	

Risale-i	 Nur'da,	 söz	 gelimi	 “Namaz	 nasıl	 kılınır?	 Farzları	 ve	 sünnetleri	
nelerdir?”	gibi	konulara	girilmez.	Çünkü	bunlar	 tüm	 İslam	 İlmihali	kitaplarında	
ve	Fıkıh	kitaplarında	 cevaplandırılmıştır.	Ama,	 “Namaz	niçin	kılınır?	Niçin	belli	
vakitlerde	 eda	 edilir?”	 türünden	 soruların	 cevabı,	 gayet	mükemmel	 bir	 şekilde	
ele	 alınır.	 Onu	 okuyan	 biri,	 namaz	 kılma	 konusunda	 ikna	 olunca,	 nasıl	
kılınacağını	İlmihal	ve	Fıkıh	kitaplarından	öğrenir.	

Risale-i	 Nurlarda	 Peygamberimizin	 (asm)	 Allah’ın	 Resulü	 olduğu	 ve	
mucizeleri	 en	 güzel	 şekilde	 ispat	 edilmiş	 ve	 “Sünnet-i	 Seniyye”	 Risalesi	 ile	
sünnetin	 önemi	 izah	 ve	 ispat	 edilmiştir.	 Ama,	 Peygamberimizin	 sünnet	 olan	
ibadetlerinden	 ve	 ahlakından	 bahsedilmemiş,	 onları	 öğrenmek	 için	 İslam	
alimlerinin	yazdıkları	Hadis,	Siyer	ve	Ahlak	kitaplarına	yönlendirilmiştir.		

Risale-i	 Nurlar	 iman	 ve	 İslam	 hakikatlerini	 savunur,	 günümüz	 ilim	 ve	
fenleri	ile	akıl	ve	mantık	kuralları	ile	izah	ve	ispat	eder.	İslam’ı	yaşamak	ve	ibadet	
etmek	için	ise	okuyanlarını	İslam	bilginlerinin	kitaplarına	havale	eder.	

	
-	Fetullah	Gülen	Cemaati	İle	Nurcuların	Alakası	Var	Mıdır?	
-	 Fetullah	 Gülen	 ile	 Nurcuların	 alakası	 1968	 yılında	 Erzurumlu	 Kırkıncı	

Hoca	 vasıtası	 ile	 Fetullah	 Gülen	 Risale-i	 Nurları	 okumaya	 başlamıştır.	 Diyanet	
tarafından	kendisine	vaizlik	görevi	verilince	Risale-i	Nurları	ve	Peygamberimizi	
ve	sahabelerin	hayatlarını	anlatan	“Hayatü’s-Sahabe”	isimli	eseri	çokça	okuyarak	
onlardan	 elde	 ettiği	 bilgileri	 kendisine	 mal	 etmiştir.	 Hissiyata	 hitap	 eden,	
duyguları	coşturan	ve	ağlatan	güzel	hitabeti	 ile	etkili	vaazları	 ile	özellikle	 İzmir	
Kestanepazarı’nda	 kendisine	 bir	 cemaat	 oluşturmuştur.	 Kendisine	 bağlı	 bu	
cemaatin	 Nurculardan	 ayırmak	 için	 “Ben	 bütün	 cılara	 ve	 culara	 karşıyım.	 Ben	
Nurcu	değilim!”	demiştir.	

Bütün	 bunlara	 rağmen	 Nurun	 avukatı	 olan	 Bekir	 Berk	 ile	 beraber	
tutuklanmış	ve	mahkemede	“Ben	hocayım.	Her	kitabı	okurum.	Risale-i	Nurlar	da	
bunların	 arasındadır.	 Ben	 Nurcu	 değilim!”	 diye	 kendisinin	 Nurcu	 olmadığını	
söylemiştir.	 Ancak,	 TCK’nun	 163/4	 maddesi	 gereğince	 3	 yıl	 müddetle	 Ağır	
Hapsine,	 aynı	 kanunun	 31.	 maddesi	 uyarınca	 aynı	 müddet	 kadar	 “Hidamatı	
Amme”den	Memnuiyetine,	TCK.nun	173	ncü	maddesi	gereğince	1	sene	müddetle	
Sinop’ta	 genel	 güvenlik	 gözetimi	 altında	 bulundurulmasına,	 İzmir	 Sıkıyönetim	
Komutanlığı	Askeri	Mahkemesi’nin	20.09.1972	gün	ve	1972/3-36	sayılı	kararıyla	
ceza	 verilmiştir.	 Bekir	 Berk	 “Risale-i	 Nurlar	 ve	 Bediüzzaman	 İman	 ve	 Kur’an	
Davasını	anlatıyor”	diye	Risale-i	Nurları	ve	Nurcuları	müdafaa	etmiş	ve	bir	sene	
ceza	almış	ve	tahliye	edilmiş,	diğerleri	beraat	etmiştir.	Fetullah	Gülen	ise	temyiz	



aşamasından	 sonra	 hüküm	 giymiştir.	 1974	 yılında	 Bülent	 Ecevit’in	
Başbakanlığındaki	 37.	 Hükümetin	 çıkardığı	 af	 yasası	 ile	 7	 ay	 tutuklu	 kaldıktan	
sonra	hapisten	çıkabilmiştir.		

Nurcular	Bediüzzaman’dan	aldıkları	“Hürriyet”	dersi	ile	her	nevi	istibdat	ve	
baskıya	 karşı	 oldukları	 ve	 özellikler	 demokrasiyi	 ortadan	 kaldıran	 her	 nevi	
darbeye	 karşı	 olmuşlardır.	 1960,	 1971,	 1980	 ve	 1997	 Postmodern	 darbelerin	
hep	 karşısında	 olmuşlardır.	 Buna	 Nurcuların	 naşir-i	 efkarı	 olan	 Yeni	 Asya	
Gazetesi’nin	tüm	haber	ve	yazıları	şahittir.		

Fetullah	 Gülen	 ise	 1971	Muhtırasında	 tutuklandığı	 halde	 demokrasiye	 ve	
meşru	 AP	 Hükümetine	 ve	 Başbakan	 Süleyman	 Demirel’e	 yapılan	 bu	 darbeye	
destek	olmuştur.	1971	muhtırası	hakkında	Gülen’in	yorumu	şöyledir:		

“27Mayıs	 sol	 güdümlü	 bir	 harekettir.	 12	Mart	 da	 öyle	 olsun	 isteniyordu.	
Fakat	 ihtilale	 beş	 kala	 hadiseye	 el	 koyan	 Memduh	 Tağmaç	 ve	 arkadaşları	
muhtıranın	macerasını	 birilerinin	 güdümünden	 kurtardı.	 Ondan	 böyle	 bir	 atak	
beklemeyen	 solcular	 ne	 yapacaklarını	 şaşırdılar.	 Onlarda	 görülen	 12	 Mart	
aleyhtarlığı,	 biraz	da	yetişemediğine	 ekşi	diyenin	durumu	gibi	 bir	 tavır.	 Eğer	9	
Mart'ta	yapılmak	istenen	harekata	mani	olunmasaydı,	yapılacak	ihtilal	çok	başka	
olacak	ve	'Devrim	Anayasası'	adıyla	hazırlanan	taslak	yürürlüğe	girecek,	Türkiye	
isim	olarak	olmasa	bile	sistem	olarak	tam	bir	komünist	ülke	haline	getirilecekti...		

Bu	solcu	güçler	ve	onların	akıl	hocalığını	yapan	devrimbaz	sivillerin	ortak	
arzusuydu.	 Nitekim	 Ziverbey	 soruşturmasında	 hepsinin	 maskesi	 düşmüş	 ve	
menfur	düşünceleri	bir	bir	ortaya	çıkmıştır.	12	Mart,	bir	ihtilal	ve	darbe	değildir.	
Hükümeti	 belli	 konularda	 uyaran	 bir	 ikazdır.	 Elbette	 askeri	 olması	 yönüyle	
tasvip	 edilemez.	 Hür	 iradeyi	 güç	 kullanmak	 suretiyle	 dize	 getirmenin	 tasvip	
edilmesi	mümkün	değildir	de	ondan.	Fakat	çok	daha	kötü	bir	hareketi	önlemesi	
bakımından	 bu	 harekete	 iyimser	 bakmak	mümkündür.	 Yani,	 kötüdür	 ama	 çok	
daha	kötüye	göre	o	kadar	kötü	değildir.”1	

1980	İhtilalinde	ise	Fetullah	Gülen	İhtilali	ve	ihtilalcileri	desteklemiş	buna	
rağmen	 Terör	 Örgütünden	 arananlar	 listesinden	 kendisini	 sildirememiştir.	
Ancak	 Turgut	 Özal	 1983’te	 ANAP’a	 destek	 almak	 için	 kendisi	 ile	 görüşerek	 bu	
listenin	dışına	çıkarmıştır.	

Fetullah	 Gülen	 daha	 1971’den	 itibaren	 Nurcuların	 Risale-i	 Nurların	
okunmasını	 ve	 bir	 araya	 gelerek	 sohbet	 etmelerini	 sağlayan	 “Dershane”	 ve	
“Medrese-i	 Nuriye”lerine	 alternatif	 “Işık	 Evleri”	 açmaya	 başlar.	 Burada	 Arapça	
dersleri	 yanında	 her	 türlü	 dini	 kitapların	 okunması	 ve	 Tarikat	 yapılanması	
tarzında	“Evrad	ve	Ezkar”	okunması,	gece	Teheccüd	Namazlarına	kalkılması	gibi	
farklılıkları	ortaya	koyarak	kendisine	Nurculardan	ayrı	bir	faaliyet	alanı	açar.	Bu	
evlerde	 daha	 çok	 kendisinin	 vaazlarının	 kayda	 alındığı	 “Kasetler”	 ve	 bunların	
okunduğu	Teyplerle	hizmet	etme	metodunu	ortaya	koyar.	Gülen	konuşmalarını	
ve	 vaazlarını	 bantlara	 aldırıp	 bunları	 dinletiyor,	 hem	 para	 topluyor,	 hem	 de	
taraftar	kitlesini	genişletiyordu.	

Nur	Talebeleri	“Bantla	hizmet	olmaz”	derken	Fetullah	Gülen	“Gazete	ile	ve	
Neşriyatla	 hizmet	 olmaz”	 diye	 Yeni	 Asya’ya	 karşı	 tavır	 alıyordu.	 Yeni	 Asya	
Yayınları’ndan	çıkan	 “Hitap	Çiçekleri”	 isimli	kitabın	kendi	 rızası	 ile	 çıkmadığını	
söyleyerek	 Yeni	 Asya’ya	 tavrını	 koymuş	 ve	 bir	 daha	 bastırmamıştı.	 Fetullah	
Gülen	 kendisini	 büyük	 evliya	 ve	 büyük	 hoca	 olarak	 gören	 ve	 her	 söylediğinde	
hikmet	ve	maslahat	arayan	kendisine	bağlı	bir	“Cemaat”	oluşturmayı	başarmıştı.	

	
1	http://tr.fgulan.com/content/view/3500/128	



Bundan	 sonra	 “Fetullahçılar”	 adı	 verilen	 bu	 cemaat	 Fetullah	 Hoca’yı	 bazen	
“Sarıklı	 Genç”	 bazen	 “Kahtani”	 bazen	 “Mehdi”	 ve	 hatta	 “Hz.	 İsa”	 diyecek	 kadar	
ileri	 gitmişlerdir.	 Fetullah	 Hoca	 bunların	 hiçbirisine	 karşı	 çıkmadığı	 gibi	
“Tarikatlarda	 aşırı	 muhabbet	 ve	 verilen	 aşırı	 unvanlar	 müridlerin	 bağlılığını	
artırma	sebebidir.	Buna	bir	şey	denmez”	diye	kabul	etmiştir.	

Fetullah	Gülen’in	Nurculardan	ayrılmasının	en	büyük	sebeplerinden	birisi	
de	 “Siyasal	 İslam”	 düşüncesinde	 olmasıdır.	 Bu	 sebeple	 F.	 Gülen	 Demokrasiye,	
demokratlara	 ve	 özellikle	 Adalet	 Partisi	 ve	 Süleyman	 Demirel’e	 asla	 dost	
olmamıştır.	 26	 Ocak	 1970’de	 	 Necmettin	 Erbakan	 yanına	 Nurcu	
milletvekillerinden	 Maraş	 Senatörü	 Tevfik	 Paksu	 ve	 milletvekili	 Hüsamettin	

Akmumcu’yu	alarak	“Hak	geldi	batıl	zail	
oldu”	 sloganı	 ile	 Milli	 Nizam	 Partisi’ni	
kurdu.	 Bediüzzaman’ın	 en	 yakın	 ve	 en	
faal	 talebesi	 Zübeyir	 Gündüzalp	 onları	
kabul	 etmedi	 ve	 Nurcuların	 MNP’ye	
yönelmelerine	izin	vermedi.	Ancak	1971	
muhtırasından	 sonra	 MNP	 kapandı	 ve	
Erbakan	İsviçre’ye	gitmek	zorunda	kaldı.	
Zübeyir	Gündüzalp’in	vefatı	 ile	MNP’nin	
devamı	olarak	yine	Erbakan’ın	Süleyman	
Arif	 Emre’ye	 Milli	 Selâmet	 Partisi’ni	
kurdurdu.	 Kendisi	 de	 muhtıracılarla	
anlaşarak	 Türkiye’ye	 geri	 döndü	 ve	
MSP’nin	başına	geçti.		

Erbakan	 partisini	 güçlendirmek	
için	 partililerine	 Fetullah	 Gülen’e	 yakın	
olmalarını	 tavsiye	 etti.	 Bundan	 sonra	
Fetullah	 Gülen’in	 yıldızı	 parladı.	 Zira	
MSP’liler	 akın	 akın	 Fetullah	 Gülen’in	
vaazlarını	 dinlemeye	 geliyorlardı.	 MSP	
teşkilatlarında	 Fetullah	 Gülen’in	

propogandası	yapılıyordu.	Böylece	Fetullah	Gülen	siyaset	yapmıyor	gözükürken	
bütün	 desteğini	 MSP’ye	 vermeye	 başladı.	 Yeni	 Asya	 Gazetesini	 ve	 Nurcuları	
“Demirel’e	destek	olmakla”	ve	Nurcuları	siyasete	alet	etmekle	suçladı.	Tamamen	
Nurculardan	ayrıldı.	

Fetullah	 Gülen	 1980	 yılına	 kadar	 MSP’lilerle	 beraber	 çalıştı.	 24	 Haziran	
1980	tarihinde	isim	vermeden	MSP’yi	ve	Milli	Gazeteyi	hedef	aldı.	Bundan	sonra	
MSP’liler	ile	Fetullahçıların	arası	açıldı.	Ama	12	Eylül	1980	darbesi	yapıldı.	MSP	
kapatıldı	ve	Erbakan	cezaevine	alındı.		

Fetullah	 Hoca	 daha	 ihtilalin	 ilk	 günlerinde	 12	 Eylül	 ihtilaline	 övgüler	
yağdırmaya	 başladı.	 İhtilalciler	 kendisini	 “Terörsit	 Listesine”	 dahil	 edip	
arananlar	arasında	resimlerini	duvarlara	afişe	ettikleri	halde	“Sızıntı”	dergisinde	
ihtilali	öven	başyazılar	yazdı.	Darbeden	bir	ay	sonra	“Asker”	başlıklı,	daha	sonra	
“Son	 Karakol”	 başlığı	 taşıyan	 yazılarında	 “Asker	 tam	 zamanında	 yetişmese	 idi		
bütün	millet	inkisar	içinde	ağlamaktan	başka	çare	kalmayacaktı”	diyordu.	

İhtilalciler	 kendilerini	 meşrulaştırmak,	 ihtilale	 destek	 sağlamak	 ve	
yapacakları	 Anayasa’yı	 büyük	 bir	 çoğunlukla	 “Evet!”	 dedirtmek	 için	 dini	
cemaatlere	 yaklaşma	 politikası	 uyguladılar.	 Kenan	 Evren	 her	 gittiği	 yerde	
mitingler	düzenliyor	ve	konuşmalarında	ayetler,	hadisler	okuyordu.	Cemaatlerle	



irtibat	kurdurdu.	Nurcuları	zaafa	uğratmak	ve	dindar	halkın	desteğini	almak	için	
Tarikatları	 ve	 Fetullahçıları	 kullandı.	 Nurcuları	 da	 bölmek	 için	 cemaat	 içinde	
etkili	olan	Mehmet	Kırkıncı	Hoca’ya	yakınlık	kurdular.	Onun	desteğini	de	aldılar	
ve	Nurculara	büyük	bir	darbe	daha	vurmuş	oldular.	Onların	desteğini	almak	için	
okullara	 “Zorunlu	 Din	 Kültürü	 ve	 Ahlak	 Bilgisi”	 dersini	 Anayasa	 metni	 içinde	
aldılar.	 Mehmet	 Kırıkıncı	 Kenan	 Evren’e	 mektup	 yazarak	 “Nasıl	 bir	 Anayasa”	
yapılması	 konusunda	 fikir	 veriyordu.	 İhtilalciler	 bunu	 fırsatı	 değerlendirdiler.	
Bundan	 sonra	 Fetullahçıların	 yıldızı	 parlamaya	 başladı	 ve	 devletten	 büyük	
destek	gördüler.		

Daha	sonra	Gülen,	Nuh	Mete	Yüksel'in	açtığı	dava	üzerine	Ankara	2	No'lu	
DGM'ye	sunduğu	2000/124	E	dosya	numarasını	 taşıyan	56	sayfalık	savunmada	
da,	”Ben	Nurcu	değilim”	demektedir.	

Gülen'in	 savunmasından,	 “Müslüman	 olmak	 dışında	 Nurculuk	 vs	 hiçbir	
akıma	mensup	değilim”	başlığını	taşıyan	bölümü	aynen	şöyledir:	“İddianamede,	
güya	Nurcu	ve	 Said	Nursi'nin	devamı	olduğum	 ileri	 sürülmektedir.	Bu	noktada	
iddianame,	 Nurculuk	 olarak	 anılan	 akımı,	 bana	 yöneltilen	 suçlamalar	 içinde	
mütalaa	etmektedir.	Diğer	 iddialar	 gibi,	 bunların	da	 tutarlı	 hiçbir	 tarafı	 yoktur.	
Çünkü	 şimdiye	 kadar,	 'ci…cu'	 gibi	 değerlendirmelerin	 dışında	 hiçbir	 akıma	
mensup	 bulunmadığımı	 ve	 dolayısıyla	 'Nurcu'	 da	 olmadığımı	 defalarca	 ifade	
ettim.	Mesela	6	Haziran	1998	tarihli	haftalık	Aksiyon	dergisinin	benimle	yaptığı	
uzun	 röportajda	bu	hususu	 çok	 açık	biçimde	ortaya	koydum	ve	bu	 ifadelerimi,	
Yeni	Asya	 gazetesi	 11	Haziran	 1998	 tarihli	 nüshasında,	 'Fethullah	 hoca:	Nurcu	
değilim'	başlığı	altında	iktibas	etti.”	

Bütün	bunlar	Fetullah	Gülen’in	kendi	 ifadeleri	 ile	Nurcu	olmadığını	açıkça	
göstermektedir.	

	
-	Fetullah	Gülen	12	Eylül	1980	İhtilaline	karşı	tutumu	nedir?	
Siyasi	amaç	peşinde	koşan	ve	devlet	 içinde	örgütlenmek	 için	devletle	hep	

uyum	 içinde	olduğunu	söyleyerek	devamlı	 takiyye	yapmayı	prensip	edinmiştir.	
1978	 yılında	 merkezi	 İzmir’de	 bulunan	 Türkiye	 Öğretmenler	 Vakfı’nca	
yayınlanan	 “Sızıntı”	 dergisi	 ile	 fikirlerini	 kamuoyu	 ile	 paylaşmaya	 başlamıştır.	
TÖV’ün	 Genel	 Sekreteri	 Salih	 Sarıgül	 “Sızıntı”	 dergisinin	 “milli	 birlik	 ve	
bütünlüğü	hedef	 alan,	 ordunun	ve	 emniyet	 güçlerinin	 yanında	olarak	 asayiş	 ve	
huzurun	telkinini	yapan	bir	yayıncılık	anlayışına	sahip”	olduğunu	belirtir.		

“Sızıntı”	 dergisinde	 M.	 Abdulfettah	 Şahin	 imzasıyla	 başyazılar	 yazan	
Fetullah	Gülen	“Asker”	başlıklı	yazısında	asker	ve	ordu	ile	ile	ilgili	görüşlerini	şu	
şekilde	 dile	 getirir:	 “Her	 milletin	 tarihinde	 asker	 bir	 tepe	 varlıktır...	 Onun	
süngüsü,	yüz	defa	iniltimizi	dindirdi	ve	ateşimize	su	serpti.	Yakın	tarihimizde	bir	
kaç	 defa	 onda	 mazinin	 tebessüm	 eden	 çehresini	 ve	 yıldırımlaşan	 celâdetini	
gördük...	 Eğer	 atik	 davranıp	 da	 yıllardan	 beri	 hazırlanan	 karanlık	 emellerin	
önüne	 geçmeseydi,	 bütün	 bir	 millet	 olarak	 inkisar	 içinde	 ağlamadan	 başka	
çaremiz	aklmayacaktı.	Tuğa	selam,	sancağa	selam	ve	ölçülerimiz	içinde	onu	tutan	
yüce	başa	binler	selam..!”		

Gülen	 bu	 başyazıda	 12	 Eylül	 1980	 darbesine	 “imalı”	 bir	 şekilde	 destek	
verdiği	görülmektedir.		

“Çağ	 ve	 Nesil”	 isimli	 kitabında	 da	 bu	 desteği	 görmek	 mümkündür.	 Bu	
kitapta	da	“Hızır	gibi	imdadımıza	yetişen	Mehmetçiğe,	istihalelerin	son	kertesine	
varabilmesi	dileğimizi	arzediyoruz”	demektedir.		



Bu	 ifadelere	 rağmen	 12	 Eylül	 sonrası	 İzmir	 Sıkıyönetim	 mahkemesi	
tarafından	 arananlar	 listesinde	 yer	 alır	 ve	 hakkında	 soruşturma	 açılırsa	 da	
çalışmalarını	 gizlice	 sürdürür.	Buna	 rağmen	12	Eylül	Anayasasının	kabulünden	
sonra	da	desteğini	sürdürmeye	devam	eder.	(Dr.	Murat	Ergin,	Nurculuk	Gerçeği,	
2001-	İstanbul,	s.188-189.)	

	
-	Fetullah	Gülen	İle	Nurcuların	Arasındaki	Farklar	Nelerdir?	
-	Fetullah	Gülen	ile	Nurcular	arasında	temelde	büyük	farklar	vardır.		
Birincisi:	 Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 “Zaman	 tarikat	 zamanı	 değil,	 cemaat	

zamanıdır”	 buyurarak	 şahsa	 bağlı	 bir	 hizmetin	 bu	 zamanda	 geçerli	 olmadığını	
ifade	etmiştir.	Bunda	da	Peygamberimizin	(asm)	“Ben	size	 iki	şey	bırakıyorum;	
onlara	sarılırsanız	 istikametten	ayrılmazsınız.	Onlar	da	Allah’ın	kitabı	ve	benim	
sünnetimdir”	 (Tirmizî,	 Menâkıb,	 31;	 Ahmed,	 Müsned,	 3:14,	 17,	 26;	 Hakim,	
Müstedrek,	 1:93.)	 hadisine	 uygun	 olarak	 talebelerini	 Kur’a	 ve	 Sünnete	
bağlanmaya	ve	bu	zamanda	iman	hakikatlerini	izah	ve	ispat	eden	Risale-i	Nurları	
okuyup,	 onları	 neşrederek	 insanların	 imanlarını	 güçlendirip	 ahiretlerini	
kurtarmaya	çalışmaları	gerektiğini	ifade	etmiştir.		

Bediüzzaman	 Risale-i	 Nurları	 okuyanları	 kendi	 şahsına	 bağlamaya	
çalışmadığı	gibi,	şahısları	öne	çıkaran	bir	yapılanmayı	da	ortadan	kaldırmak	için	
bundan	 sonra	 tüm	 faaliyetlerin,	 hizmetlerin	 Allah’ın	 emri	 olan	 “Meşveret	 ve	
Şura”	 (Âl-i	 İmran	 Suresi,	 3:159;	 Şura	 Suresi,	 42:38.)	 ile	 yapılması	 gerektiğini	
tavsiye	etmiştir.	Bediüzzaman	yönetim	sisteminin	riyaset,	yani,	tek	kişi	yönetimi	
değil,	 seçimle	 teşkil	 edilen	millet	meclisinde	yapılan	müzakerelerle	 çoğunluğun	
kararı	 ile	 yasaların	yapılıp	yönetilmesi	 sistemi	olan	Cumhuriyetçi	Demokrasi’yi	
Allah’ın	 “Şura	 Suresinde”	 emrettiği	 meşveret	 sistemine	 uygun	 olduğunu	 ve	
Peygamberimizin	 ve	 Hulefa-i	 Raşidin’in	 uyguladığı	 sistem	 olduğunu	 ifade	
etmiştir.	 Diyanet	 gibi	 kurumların	 da	 seçilmiş	 ulemadan	 oluşan	 “Şura”lar	 ile	
yönetilmesi	gerektiğinin	üzerinde	durmuştur.		

Fetullah	Gülen	yapılanması	 ise	Fetullah	Gülenin	şahsını	kutasayarak	onun	
emri	 ile	 hareket	 eden	 bir	 grup	 olmuş	 ve	 bu	 sebeple	 onlara	 “Fetullahçılar”	
denilmiştir.	 Bu	 yapı	 ve	 buna	 benzer	 şahıs	 odaklı,	 şahsı	 kutsayan	 hiçbir	 yapı	
Bediüzzaman’ın	 ortaya	 koyduğu	 Kur’ânî	 prensiplere	 ve	 Peygamberimizin	 ve	
Hulefa-i	Raşidinin	uygulamalarına	uymaz.	Eski	 zamanlarda	 ferdiyet	ve	 şahsiyet	
zamanı	 olabilirdi,	 ama	Bediüzzaman	 eğitimin	 yaygın	 olduğu,	medeniyet	 fenleri	
ile	insanların	medeni	olduğu	bu	zamanda	geçerli	bir	metot	ve	sistem	olmadığını	
açıkça	 ifade	 etmiş,	 kendi	 şahsının	 kutsanmasını	 kabul	 etmemiş	 ve	 şahsına	
bağlılığı	reddetmiş	ve	hatta	kendisini	kusurlu	ve	hatalı	görüp	kendisine	yapılan	
övgülerin	 hiçbirini	 kabul	 etmemiştir.	 “Ben	 kendimi	 beğenmiyorum,	 beni	
beğenenleri	 de	 beğenmiyorum”	 demiştir.	 Bütün	 kutsiyeti	 ve	 fazileti	 Allah’ın	
kitabına,	Peygamberin	sünnetine	ait	olduğunu,	Kur’an	ve	Sünneti	bu	zamanda	en	
mükemmel	 şekilde	 ilmen,	 aklen	 ve	 mantıken	 izah	 eden	 ve	 iman	 hakikatlerini	
isbat	 eden	Risale-i	Nurlara	 ait	 olduğunu	 ifade	 etmiş	 ve	 bana	 değil,	 Kur’an’a	 ve	
Risale-i	Nur’a	talebe	olun!”	emretmiştir.		

Bu	 sebeple	 Nurculara	 “Bediüzzamacı”	 “Bediüzzaman’ın	 talebeleri”	
denmemiş	“Kur’an	talebesi”	ve	“Nur	Talebesi”	denilmiştir.		

İkincisi:	 Fetullah	 Gülen	 hocadır,	 nurcu	 olmayı	 kabul	 etmemiştir;	 ancak	
diğer	 kitaplardan	 istifade	 ettiği	 gibi	 Risale-i	 Nurları	 da	 okumuş	 ve	 istifade	
etmiştir.	 Bediüzzaman	 ile	 görüşmemiştir	 ve	 görüşmeyi	 de	 kabul	 etmemiştir.	
Bunun	sebebini	de	“Benim	Küçük	Dünyam”	isimli	eserinde	şöyle	anlatır:		



“Allah	 böyle	 bir	 dehayı	 niçin	 İslam'ın	 kılıcı	 olmuş	 Türklerin	 içinden	 değil	
de,	 Kürtlerden	 çıkarttı'	 diye	 düşündüm.	 Türklük	 gururum	 Said	 Nursi'nin	
ziyaretine	gidip	elini	öpmeme	engel	oldu.	Bediüzzaman	döneminde	yaşadım	ve	
adını	 da	 duydum,	Risale-i	Nurları	 da	 duydum.	Ancak	her	 Erzurumlu	 gibi	 bizde	
biraz	Turancılık	vardı.	Onun	için	ziyaret	etmedim”	(Zaman,	09.03.1992.)	Zaman	
gazetesinde	 bu	 şekilde	 geçen	 ifadeler	 daha	 sonra	 “Benim	 Küçük	 Dünyam”	
şeklinde	 çıkan	 kitapçıkta	 “Bediüzzaman	 döneminde	 yaşadım	 ve	 adını	 da	
duydum,	 Risale-i	 Nurları	 da	 duydum.	 Ancak	 her	 Erzurumlu	 gibi	 bizde	 biraz	
Turancılık	vardı.	Onun	için	ziyaret	etmedim”	şeklinde	yayılanmıştır.	

Görüldüğü	 gibi	 Fetullah	 Gülen’de	 aşırı	 Türkçülük	 akımı	 olan	 Turancılık	
hakimdir.	Bediüzzaman	hazretlerini	Kürt	kökenli	olduğu	için	ziyaret	etmediğini	
açıklamaktadır.	 Yine	 aynı	 sebepden	 dolayı	 Bediüzzaman’ın	 cenazesine	
yüzbinlerce	insan	katılmasına	rağmen	Gülen	katılmıyor.		

Ama	 ne	 ki,	 Fetullahcılar	 halk	 arasında	 kendilerini	 Nurcu	 göstererek	
“Nurcuları”	 da	 Bediüzzaman’ı	 ve	 Risale-i	 Nurları	 da	 istismar	 etmekten	
çekinmemiş	ve	bunu	kasıtla	yapmaya	ve	kendilerini	öne	çıkararak	faydalanmaya	
devam	 etmişler,	 hatta	 Bediüzzaman’ın	 yakın	 talebeleri	 dahi	 “Risale-i	 Nur	
hizmetini	Fetullah	hoca	yapıyor”	demeye	başlamışlardır.	Fetullah	Gülen’e	“Hoca”	
diyenlere	 “Neden	 Hocaefendi	 demiyorsunuz?”	 demeye	 başlamışlardır.	 Bu	
sebeple	 Fetullah	 Gülen	 ile	 barışmayan	 ve	 Risale-i	 Nur	 hizmetini	 istismar	 ettiği	
için	karşı	duruş	sergileyen	Yeni	Asya’ya	karşı	da	bir	duruş	sergilemişlerdir.	

Üçüncüsü:	 Fetullah	 Gülen’in	 Musatafa	 Kemal’e	 yakın	 duruşu,	 ihtilalleri	
desteklemesi	ve	ihtilalcile	ile	içli	dışlı	olması	ve	onlara	methiyeler	düzmesi	de	bir	
başka	 farklılıktır.	 Kemalizmi	 hiç	 eleştirmemesi;	 28	 Şubat	 MGK’sına	 “müçtehit”	
payesi	vermesi;	din	derslerini	anayasayla	zorunlu	kıldığı	için	Evren’i	“cennetlik”	
ilân	 etmesi;	 “Şefaat	 yetkim	 olsa	 Ecevit	 için	 kullanırım”	 demesi;	 bürokraside	
kadrolaşıp	 devlette	 etkin	 hale	 gelmeyi	 teşvik	 eden	 bir	 strateji	 takip	 etmesi;	
Bediüzzaman’ın	“dinsizliğe	karşı	Müslüman-Hıristiyan	ittifakı”	olarak	ifade	ettiği	
yaklaşımı,	 sınırı	 belirsiz	 ve	 suiistimale	 açık	 bir	 “dinler	 arası	 diyalog”	 arayışına	
dönüştürmesi	 de	 onun	 Bediüzzaman’ın	 mesleğini	 değiştirme	 çabası	 içinde	
olduğunu	gösteren	bir	başka	farklılıktır.		

Dördüncüsü:	Bediüzzaman	ve	Nurcuların	Kur’an	ve	Sünnet	anlayışındaki	
salabeti	 ile	 Fetullah	 Gülen’in	 tavizkar	 ve	 Şia’nın	 “Takiyyeci”	 anlayışını	
benimsemesi	bir	başka	önemli	farklılıktır.	Bunun	en	açık	örneği	Bediüzzaman’ın	
Sünnet	 olan	 “Sarığı”	 ne	 resmi	 makamlarda	 ve	 ne	 de	 mahkemelerde	 başından	
çıkarmaması	ve	“Bu	sarık	bu	baş	ile	beraber	çıkar”	demesi,	Fetullah	Gülen’in	ise	
özellikle	 28	 Şubat	 döneminde	 Allah’ın	 Kur’an-ı	 Kerimde	 “Farz-ı	 Ayn”	 olarak	
emrettiği	 başörtüsünü	 “Furuattır”	 diye	 başlarını	 açmalarına	 izin	 vermesidir.	
Bunun	 gerekçesi	 olarak	 da	 “Okumak	 farzdır.	 Başınızı	 açıp	 okuyabilirsiniz”	
demesidir.		

Bediüzzaman	 Said	 Nursi	 gençliğinde	 ve	 İstanbul’a	 geldiği	 yıllarda	 başına	
sarık	 sarmaz.	 Başında	 kalpağı	 vardır.	 Ancak	 30	 Kasım	 1925’te	 diğer	 bazı	 dinî	
kıyafet	 ve	 kisvelerle	 birlikte	 yasaklanan	 sarığın	 giyilmesine	 bu	 kez	 cezaî	
müeyyide	getirmesi	üzerine	sarık,	“şeâir”den	bir	Sünnet	olduğu	için,	farz-ı	kifâye	
nev’inden	 olup,	 bunun	 mutlaka	 birileri	 tarafından	 giyilmesi,	 sarılması	
gerekiyordu.	Bediüzzaman	bunu	üzerine	aldı.	Haksız-hukuksuz	“sarık	yasağı”nın	
uygulamaya	 konulmasından	 sonra,	 boynuna	 ikinci	 bir	 sarığı	 dolayan	
Bediüzzaman,	 tâ	 vefatına	 kadar	 da	 o	 sarığı	 başından	 hiç	 çıkarmadı	 ve	
çıkarttırmadı.	



Nitekim,	Ankara	Valisi	Nevzat	Tandoğan	gibi	gaddar	bir	idarecinin,	1943’te	
başındaki	 sarığı	 “cebren	 ve	 hile	 ile”	 çıkartma	 çabasına	mukabil,	 ona	 şu	 cevabı	
vermişlerdir:	 “Bu	 sarık,	 bu	 başla	 beraber	 çıkar!	 Ben	 sizin	 ecdadınızı	 temsil	
ediyorum.	 Başından	 bulasın	 Nevzat!”	 Ve	 bu	 bedduayı	 alan	 vali	 Tandoğan	 ise,	
1946	ortalarında	bunalıma	girip	tabancasıyla	intihar	ederek	“başından”	buldu.	

1943	 yılı	 Denizli	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’nin	 ilk	 duruşmasında,	 mahkeme	
reisi	Bediüzzaman’a	hitaben	“Burası	resmî	devlet	dairesi.	Buraya	öyle	başı	sarıklı	
girilmez.	Onu	çıkarmanız	lâzım.	Ben	de	burada	devlet	memuru	olarak	diyorum	ki	
‘Lütfen	 çıkarınız!”	 demesine	 mukabil	 Bediüzzaman,	 “Kendinizi	 yormayın,	
zorlamayın	 hâkim	 bey.	 Sarığı	 çıkarmam,	 başımı	 da	 açmam.	 Vali	 Nevzat	 da	
uğraştı,	ama	çıkaramadı”	der.	

Hâkim:	“Buraya	vali	gelse,	onun	da	başı	açık	durması	lâzım”	diyince;	
Bediüzzaman:	 “Ben	 bu	 sarığı	 çıkarmam.	 Ancak	 başımla	 beraber	 çıkar.	

Varın,	 siz	 de	 kendinizi	 boşuna	 yormayın,	 zorlamayın.	 Çıkartamazsınız.	 Zira,	M.	
Kemal	de	çıkartamadı”	buyurur.	(Latif	Salihoğlu,	Yeni	Asya,	30	Kasım	2016.)	

Fetullah	 Gülen	 ise	 bu	 konuda	 şöyle	 demektedir:	 “Başın	 örtülmesi	 kulluk	
meselesi	 ölçüsünde	 önem	 arzetmez.	 Teferruata	 aid	 meselelerdir...	 Teferruata	
boğulmayalım.	 Küçük	 şeylere	 büyük	 şeyleri	 feda	 etmeyelim.”	 (Hürriyet,	 E.	
Özkök-	 Gülen	 röportajı,	 23	 Ocak	 1995.)	 “Ülke	 ve	 millet	 adına	 okumak	 mı	
yararlıdır,	 okumamak	 mı?	 Dinin	 füruata	 aid	 bir	 meselesinde,	 bu	 denli	 hassas	
olmak	 mı,	 yoksa	 tercihini	 başka	 istikamette	 kullanmak	 mı	 gerekli?	 Bana	 göre	
okumayı	tercih	etmelidirler.”	(Gülen	Röportajı,	13	Mart	1998	–	Akşam.)	ifadeleri	
ile	 farz	bir	emrin	önemsiz	olduğu	 imajını	vermiş	ve	darbeci	 zihniyetin	yanında	
yerini	almıştır.	

Beşincisi:	Bediüzzaman	vatanperverdir.	İslam	bilginleri	eserlerini	özellikle	
Arapça	 yazdıkları	 halde	 Bediüzzaman	 Türkçe	 olarak	 yazmış,	 yazdırmış,	 daha	
önce	 Arapça	 telif	 ettiği	 “İşâratu’l-İ’caz”	 ve	 “Mesnevi-i	 Nuriye”	 eserlerini	 de	
kardeşi	Abdulmecid’e	Türkçe’ye	tercüme	ettirmiştir.	

Kürt-Türk	kardeştir,	uhuvvet-i	İslamiye	ile	birbirine	bağlıdır”	buyurmuş	ve	
“Türkler	bizim	aklımız,	biz	onların	kuvvetiyiz;	mecmuumuz	iyi	bir	insan	oluruz”	
demiştir.	 Yine	 Bediüzzaman	 Şeyh	 Said’in	 isyan	 etmek	 için	 Bediüzzaman’dan	
yardım	 istediği	 zaman	 "Türk	milleti	 asırlardan	beri	 İslamiyete	hizmet	 etmiş	 ve	
çok	velîler	yetiştirmiştir.	Bunların	torunlarına	kılınç	çekilmez;	siz	de	çekmeyiniz,	
teşebbüsünüzden	 vazgeçiniz.	 Millet,	 irşad	 ve	 tenvir	 edilmelidir"	 diye	 cevap	
gönderiyor.	

Van'da	 inzivada	 olduğu	 mağaradan	 çıkarılıp	 Anadolu'ya	 hareket	 etmek	
üzere	 jandarmalarla	 sevk	 edilirken,	 yollara	 dökülüp,	 “Aman	 Efendi	 Hazretleri,	
bizi	 bırakıp	 gitme.	 Müsaade	 buyur,	 sizi	 göndermeyelim.	 Arzu	 ederseniz	
Arabistan'a	 götürelim"	 diye	 yalvaran	 silahlı	 gruplara,	 ahaliye	 ve	 ileri	 gelen	
zatlara,	 "Ben	 Anadolu'ya	 gideceğim,	 onları	 istiyorum"	 diyerek,	 hepsini	 teskin	
ediyor.	(Tarihçe-i	Hayat,	135.)	

Daha	 sonra	 mahkemedeki	 müdafaalarında	 “Ben,	 herşeyden	 evvel	
Müslümanım	ve	Kürdistan'da	dünyaya	 geldim.	 Fakat,	 Türklere	hizmet	 ettim	ve	
yüzde	 doksan	 dokuz	 menfaatli	 hizmetim	 Türklere	 olmuş	 ve	 en	 çok	 hayatım	
Türkler	içinde	geçmiş	ve	en	sadık	ve	en	halis	kardeşlerim	Türklerden	çıkmış.	Ve	
İslamiyet	 ordularının	 en	 kahramanı	 Türkler	 olduğundan,	 meslek-i	 Kur'aniyem	
cihetiyle,	 her	 milletten	 ziyade	 Türkleri	 sevmek	 ve	 taraftar	 olmak	 kudsî	
hizmetimin	muktezası	 olduğundan,	 bana	 Kürd	 diyen	 ve	 kendini	milliyetperver	
gösteren	 adamların	 bini	 kadar	 Türk	 milletine	 hizmet	 ettiğimi,	 hakîki	 ve	



civanmert	bin	Türk	gençlerini	işhad	edebilirim”	(Tarihçe-i	Hayat,	202.)	demiş	ve	
tam	bir	vatanperver	olduğunu	göstermiştir.		

Aynı	 şekilde	 Denizli	 hapsinden	 sonra	 Emirdağ	 sürgününde:	 “İmanı	
kurtarmak	 ve	Kur’ân’a	 hizmet	 için,	Mekke’de	 olsam	da	 buraya	 gelmek	 lâzımdı.	
Çünkü	 en	 ziyade	 burada	 ihtiyaç	 var.	 Binler	 ruhum	 olsa,	 binler	 hastalıklara	
mübtelâ	 olsam	 ve	 zahmetler	 çeksem,	 yine	 bu	 milletin	 îmânına	 ve	 saadetine	
hizmet	 için	burada	kalmağa	Kur’ân’dan	 aldığım	dersle	 karar	 verdim”	 (Emirdağ	
Lâhikası,	s.	179.)	demektedir.		

Abdulkadir	Badıllı	üstada	 ilk	gittiği	zaman	Kürt	milliyetçilerinin	serdettiği	
anlamda	 bir	 takım	 sözler	 sarf	 edince	 Üstad	 onu	 Zübeyir	 abiye	 teslim	 edip,	
“Bunun	kafasını	düzeltin	öyle	getirin”	dediği	bilinmektedir.2		

Bediüzzaman	 böyle	 bir	 vatanperverdir,	 Risale-i	 Nur	 talebeleri	 olan	
Nurcular	 da	 böyledir.	 Fetullah	 Gülen	 ise	 en	 küçük	 bir	 takibattan	 kurtulmak	 ve	
kendisini	ve	davası	varsa	davasını	müdafaa	etmek	için	bu	vatanda	kalmak	yerine	
Amerika	Birleşil	Devletlerine	iltica	etmiş	ve	maalesef	ülkeyi	terk	etmiştir.	Önemli	
bir	 fark	da	budur.	Ülkeyi	 terk	edenlerin	başka	ülkeler	 tarafından	ülke	aleyhine	
kullanılmayacağını	kimse	garanti	edemez.		

Altıncısı:	 Siyasi	 anlamda	 Fetullah	 Hoca’nın	 siyasi	 bir	 fikri	 ve	 düşünce	
sistemi	 yoktur.	 Tamamen	 pragmatist	 ve	 kenarda	 bekleyip	 her	 iktidara	 geleni	
destekleyen	veya	öyle	görünen	ve	bunu	da	“hizmet”	ve	“siyasetten	uzak	durma”	
adı	 altında	 anlatmaya	 çalışan	 ilkesiz	 ve	 çıkarcı	 bir	 yaklaşımdır.	 Yine	 “Siyasal	
İslam”	düşüncesi	ve	“İktidar	Hedefi”	güden	bu	nedenle	hiçbir	siyasiye	de	güven	
vermeyen	bir	tavır	sergilediği	de	gözlerden	kaçmamaktadır.	

Nurcular	 ise	Bediüzzaman'dan	aldıkları	Siyasi	ve	 İçtimai	ölçüler	 ile	daima	
"Ahrar	ve	Hürriyetçi"	çizgiyi	takip	etmişler	ve	1950'de	DP,	sonra	1965-80	arası	
DP'nin	 devamı	 olan	 Hürriyetçi	 Demokrat	 AP'yi,	 12	 Eylül	 İhtilal	 sonrası	 ihtilal	
ürünü	 hiçbir	 partiyi	 desteklemeyerek	 AP'nin	 devamı	 olan	 BTP	 ve	 DYP'yi	 28	
Şubat	sonrası	ise	yine	DYP	vu	günümüzde	yine	Demokratların	devamı	olan	DP'yi	
destekleyerek	 siyasette	Hürriyetçi	Demokrat	duruşlarını	 göstermiş	ve	ülke	 için	
Demokrasi'den	başka	çare	olmadığını	ısrarla	göstermeye	devam	etmişlerdir.	Bu	
konuda	tavizsiz	istikrarlı	ve	ilkeli	bir	duruş	sergilemeye	devam	etmektedir.	

Yedincisi:	 Sosyologlar	 Fetullahcılığı	 “Eğitim	üzerine	 kurulmuş	 elemanları	
maaşla	 çalışan	 ticari	bir	 şirketeler	grubudur”	 şeklinde	 tarif	 ediyorlar.	Bence	de	
güzel	 bir	 tariftir.	 Bunun	 tehlikesi	 dini	 ve	 dini	 değerleri	 “eğitime	 hizmet”	 adı	
altında	 istismar	 ederek	 “ticaret	 ve	 paranın”	 hizmetine	 vermeleridir.	 Burada	
dünyevi	amaca	uhrevi	yolla	ulaşma	kurnazlığı	yatmaktadır.	Bu	husus	ise	Kur’ân-ı	
Kerimin	“Onlar	peşin	olan	dünya	hayatını	seviyorlar	ve	çetin	bir	gün	olan	ahireti	
arkalarına	atıyorlar.”	(İnsan	Suresi,	76:	27.)	ayeti	ve	Peygamberimizin	(sav)	“Dini	
dünya	 amacına	 kullananlara	 yazıklar	 olsun!”	 (Deylemi,	 3:42;	 İbn	 Asakir,	 5:57;	
Kenzü’l-Ummal,	10:206.)	hadisi	ile	yasaklanan	bir	durumdur.	Peygamberler	“Bu	
hizmete	 karşılık	 sizden	 bir	 ücret	 istemiyorum.	 Benim	 ücretim	 ancak	 âlemlerin	
Rabbi	olan	Allah’a	aittir.”	(Şuara,	26:127,	145,	164,	180.)	buyururlar.	Yüce	Allah	
Yasin	Suresinde	“Sizden	ücret	istemeyen	peygamberlere	tabi	olun”	(Yasin	Suresi,	
36:21.)	buyurarak	ücret	ve	menfaat	karşılığı	din	hizmeti	yapanlara	aldanmamak	
ve	 onlara	ücret	 vermeyi	 yasaklamaktadır.	Din	 ve	 iman	hizmeti	 bilâ-ücret,	 yani,	
ücretsiz	Allah	rızası	için	yapılan	hizmettir.		

	
2	http://www.haber7.com/yazarlar/mehmet-ali-bulut/433400-said-nursinin-davasi-kurtculuk-
muydu	



Peygamberimiz	 (asm)	 “Ahir	 zamanda	 bazı	 kimseler	 çıkacak	 ve	 dini	
dünyaya	 alet	 edecekler,	 insanlara	 yumuşak	 görünmek	 için	 kuzu	 derilerine	
bürünecekler	 ve	 dilleri	 şekerden	 tatlı,	 fakat	 kalpleri	 kurt	 kalbidir.	 Allah	 şöyle	
buyurur:	 Benim	 affıma	 mı	 güvenip	 gururlanıyorsunuz,	 benim	 rahmetime	 mi	
güvenip	 cesaretli	 davranıyorsunuz,	 şanıma	 yemin	 ederim	ki	 onlara	 kendimden	
bir	 imtihan	 vesilesi	 göndereceğim,	 yumuşak	 huylu	 olanlar	 bile	 şaşkına	
çevrilecektir.”	 (Tirmizî,	 Zühd,	 60)	 buyurur.	 Bu	 sebeple	 Bediüzzaman	 kimseden	
hediye	dahi	almadığı	gibi	talebelerine	de	bunu	yasaklamıştır.		

Bediüzzaman	 buna	 “Nasdan	 istiğnâ”	 düsturu”	 demekte	 ve	 sebebini	 de	
Mektubat	 isimli	 eserin	 “İkinci	 Mektubunda”	 açıklamaktadır.	 (Mektubat,	 2005,	
s.27-29.)		

Bu	sayılan	sebeplerden	dolayı	Fetullahcılık	dini	bir	hizmet	metodu	ve	dine	
hizmet	 yolu	 da	 değildir.	 Kişi	 veya	 kurum	 ticaret	 yapacak	 ve	 para	 kazanacaksa	
bunu	başkasından	hayır	 toplayarak	değil,	üreterek,	üretime	katkı	sağlayarak	ve	
kendi	ürününü	satarak	yapmalıdır.	Dinde	helal	kazanç	yolu	budur.	Sonra	bu	helal	
kazancın	Zekatını	fakir	müslümanlara	ve	hayır	kurumlarına	vererek	dine	hizmet	
eder	veya	gönülden	bağlı	olan	bir	hizmet	vakfına	bağışta	bulunur.		

	
-	Fetullah	Hoca’nın	Nurculara	Verdiği	En	Büyük	Zarar	Nedir?	
-	 “Risale-i	 Nurları	 sadeleştirmek	 lazım.	 Bu	 hali	 ile	 gençler	 okuyup	

anlayamıyor”	 diye	 sadeleştirme	 teşebbüsü	 ile	 Risale-i	 Nurların	 içeriği	 ile	
oynamasıdır.	Gerçi	bu	fikir	önce	Necip	Fazıl’dan	çıkmıştır.		

İlk	 olarak	 1952	 yılında	 şair	 Necip	 Fazıl'ın	 yönetimindeki	 Büyük	 Doğu	
mecmuasında	 yapmıştır.	 Necip	 Fazıl,	 Risâle-i	 Nur’dan	 bazı	 metinleri	 kendi	
inisiyatifiyle	değiştirerek	mecmuasında	neşrediyordu.	

Ceylan	 ve	 Zübeyir	 gibi	 Nur'un	 has	 şâkirdleri,	 yazdıkları	 nezâket	 yüklü	
mektuplarla	 Necip	 Fazıl’ı	 bu	 teşebbüsünden	 vazgeçirmeye	 çalıştılar.	 İşte,	
Kahraman	 Zübeyir'in	 mektubundan	 bazı	 pasajlar:	 “Necip	 Fazıl	 Bey,	 Şu	 ince	
noktayı	 siz	 gibi	 tasavvuf	 ehline	 arz	 ederiz	 ki:	 Risâle-i	 Nur,	 Bediüzzaman	
Hazretleri’nin	 irade	 ve	 ihtiyarı	 ile	 telif	 edilen	 bir	 eser	 değildir.	 Zaman	 zaman	
şedit	 ihtiyaç	 sıralarında,	 ihtar-ı	 Rabbani	 ve	 ilham-ı	 İlâhî	 ile	 yazdırılan	 Kur’ân-ı	
Hakîm’in	 bir	 mu’cize-i	 mâneviyesidir.	 Bu	 hüccetli	 ve	 aşikâr	 hakikate	 nazaran,	
allâme-i	 cihan	 bir	 müellif	 dahi,	 Risâle-i	 Nur’un	 bir	 cümlesinde	 bile	 değişiklik	
yapmaya	asla	cesaret	edemez.		

“Sizin	 'İdeolocya	 Örgüsü'	 ve	 diğer	 yazılarınız	 da	 başka	 muharrirlere	
benzemiyor.	 Sizin	 size	 has	 üslûbunuz,	 okuyucularınız	 üzerinde	 bir	 tesir	
bırakıyor.	 Bununla	 beraber,	 “İdeolocya	Örgüsü”	 için	 de	 bazı	 kimseler,	 “Muğlak,	
ağır,	 anlaşılmıyor...”	 derler.	 Bu	 deyişler	 üzerine	 birisi	 kalksa	 da,	 sizin	 o	
yazılarınızı	 -	 mânâ	 bozulmasa	 dahi	 -	 cümlelerde	 değişiklik	 ve	 metin	 içinde	
izahata	 kalkışsa,	 harika	 olan	 üslûbunuzun	 hassasiyetini	 büsbütün	 kaybetmiş	
olacaktır.	 Buna	 kat’iyyen	 müsaade	 etmezsiniz	 ya…	 Faraza	 ses	 çıkarmasanız,	 o	
yazılardaki	 üslûbun	 ciddiyet	 ve	 değeri	 ile	 alışkanlık	 peyda	 eden	 bizler	 hemen	
itiraz	 ederiz.	 Bir	 fikr-i	 beşer	 yazısındaki	 değişiklikler	 üslûbu	 tamamen	
bozuyorsa,	ilham-ı	İlâhî	ile	telif	edilen	eserlere	beşer	fikrinin	mahsûlü	olan	sözler	
karıştığı	 zaman,	 o	 şâheserlerin	 ne	 derece	 rencide	 olacağını,	 iz’an	 ve	 idrakinize	
havale	ediyorum.”	(Abdülkadir	Badıllı;	Sadeleştirme	Asrî	Bir	Tahriftir,	s.	18.)	

Ayrıca	 Bediüzzaman	 talebesi	 Ceylan	 Çalışkan’a	 buna	 müdahale	 etmesini	
emreder.	 Ceylan	 Çalışkan	 da	 Büyük	 Doğu”ya	 “Derhal	 bu	 tahrifatı	 durdurun!”	



şeklinde	 sert	 bir	 mektup	 yazar.	 Sonuçta	 Necip	 Fazıl	 bu	 yayını	 durdurmak	
zorunda	kalır.	

Fetullah	Gülen’in	bu	teşebbüsüne	karşı	çıkan	ve	Bediüzzaman’ın	hayattaki	
talebeleri	 ile	 görüşen	 Urfa’dan	 Abdulkadir	 Badıllı	 bir	mektup	 yazar	 ve	 yapılan	
yanlışlığı	delilleri	ile	anlatır	ve	sonucu	şöyle	bağlar:	

Ey	 hoca!	 Sizin	 şu	 şenaetdar	 tahrif	 ameliyenize	 karşı	 bizim	 yaptığımız	
feryad	 ü	 figan	 boşuna	 değildir.	 Kat’i	 ve	 şeksiz	 delillere	 dayanmaktadır.	 Siz	 şu	
haklı	 ve	 hakikatli	 feryadımızı	 dinlemeyip	 hareketinizde	 ısrar	 ederseniz,	
hicivlerin,	 gıybetlerin	 ve	 nefretlerin	 bu	 taraftan	 durmadan	 ayyuklara	
yükseleceğini	 bilmenizi	 isterim.	 Hoşçakalın.”	 (12.6.2012	 Ş.	 Urfa	 /	 Abdülkadir	
Badıllı)	

Bütün	 ikazlara	 rağmen	 F.	 Gülen	 Bediüzzaman’ın	 “Sözler”	 ve	 “Lem’alar”	
isimli	 eserlerini	 sadeleştirilmiş	 şekilde	 binlerce	 adet	 bastırdı	 ve	 dağıtıma	
vermiştir.	Bunun	üzerine	Nur	Talebeleri	pek	çok	yanlışları	ve	yanlış	anlamaları	
göstererek	 “Sadeleştirme”	 çalışmasını	 “Sahteleştirme”	 ve	 “İçeriği	 ile	 oynama”	
kabul	 ederek	 karşı	 çıkmışlardır.	 Bu	 konuda	 seminerler	 ve	 sempozyumlar	
düzenlemişlerdir.	Ancak	F.	Gülen	bunların	hiçbiri	dikkate	almamıştır.		

	
-	28	Şubat	Postmodern	Darbede	Fetullah	Gülenin	Tutumu	Nedir?	
-	 Fetullah	 Gülen	 bu	 dönemde	 aktif	 bir	 rol	

oynadı.	 Ordunun	 hükümetten	 daha	 demokrat	
olduğunu	söyledi.	“Ben	Erbakan	gibi	değilim,	daha	
hoş	 görülüyüm”	 mesajı	 verdi.	 Zaman	 Gazetesi	 9	
sütuna	 “Hayırlı	 olsun.	 İşte	 kardeş	 kavgasına	 son	
verecek	 hükümet”	 başlığını	 attı.	 (Hürriyet,	 Ahmet	
Hakan,	1	Mart	2012.)		

Fetullah	 Gülen	 bununla	 da	 kalmayarak	 28	
Şubatın	 en	 kudretli	 görünen	 Generali	 Orgeneral	
Çevik	 Bir’e	 mektup	 yazdı.	 Mektubuna	 önce	
Mustafa	 Kemal’i	 överek	 başlayan	 Gülen,	 kurmuş	 olduğu	 okulları	 anlattı	 ve	
bunlara	bir	zarar	gelmemesi	gerektiğini	ifade	etti.		

Mektubu	şöyle	bitirdi:	
Tamamen	 Türk	 eğitim	

sistemine	 bağlı	 olarak	 faaliyet	
gösteren	 bu	 okullarda	 eğer,	
Türkiye	 Cumhuriyeti'nin	 lâik,	
bağımsız	ve	sosyal	bir	hukuk	devleti	
özelliğinin	 aksine	 bir	 faaliyet	 varsa,	
devletimizden	önce	ben,	bu	okulların	
açılmasını	 teşvik	 etmiş	 biri	 olarak	
kapatılmalarını	 teşvik	 ederim.	 Eğer,	
bazılarının	 iddia	 ettiği	 gibi,	 bu	
okullarda	 herhangi	 bir	 dış	 ülkeden	

veya	 ülkemize	 düşman	 kuruluşlardan	 alınmış	 tek	 kuruşluk	 destek	 varsa,	 zaten	
hastalıklarla	sonuna	gelmiş	hayatımı	bizzat	kendi	ellerimle	noktalarım.	Bununla	
birlikte,	devletimiz,	zaten	kendisinin	olan	bu	okulları	dilediği	zaman	devralabilir.	
Kaldı	ki,	bu	okullar	zaten	devletimizin	olduğu	için,	böyle	bir	devirden	söz	etmek	
bile	abestir.	Türkiye	Cumhuriyeti'ni	koruma	ve	kollama	vazifesini	deruhte	etmiş	
şanlı	 ve	 kahraman	 ordumuzun	 seçkin	 ve	 şerefli	 bir	 mensubu	 ve	 Genel	



Kurmayımız'ın	 İkinci	 Başkanı	 olarak,	 ne	 zaman,	 nerede	 ve	 ne	 şekilde	 arzu	
buyurursanız	bu	okulları	şereflendirebilir	ve	her	türlü	teftişi	yapabilirsiniz.	

Böyle	 bir	 mektupla	 kıymetli	 vakitlerinizi	 işgal	 etme	 sû-i	 edebinde	
bulunduğum	 için	 tekrar	 özür	 diler,	 yeni	 yılda	 sıhhat	 ve	 afiyet	 dileklerimle	
birlikte,	en	derin	saygılarımın	kabulünü	arz	ederim	efendim.”	(F.	GÜLEN)	3	

Fetullah	Gülen	bununla	kalmayarak	16	Nisan	1997	günü	Kanal-D’de	Yalçın	
Doğan’a	 verdiği	mülakatında	MGK’nın	 varlığını	 ve	 icraatlarını	 “sivillerden	daha	
demokrat”	şeklinde	savunuyor	ve	şöyle	diyor:	

“Milli	 Güvenlik	 Kurulu	 her	 şeyi	 aşarak,	 kanunları	 aşarak,	 parlamentoyu	
aşarak,	 anayasayı	 aşarak	 kendi	 kendine	 o	 konuma	 yükselmemiş,	 oraya	 gelip	
oturmamış	 ve	 millete	 karar	 yağdırmıyor	
yani,	anayasal	bir	müessesedir.		

Anayasal	 bir	 müessese,	 anayasanın	
getirdiği	 yerde	 kendi	 konumunun	
gerektirdiği	 şeyleri	 yerine	 getirmeyi	
düşünür.	 Mesela	 şimdi	 onlar	 da	 şöyle	
düşünüyorlarsa,	biz	burada	milli	güvenlik,	
milletimizin	 güvenliğini	 şayet	 koruma	
mevkiinde	 bulunuyorsak	 ister	 gerçekten	
ve	 öyle	 olsun	 ister	 bizim	 içtihatlarımıza,	
algılamalarımıza	 göre	 şu	 gelişmelerde	
rejim	 için	 şayet	 bir	 tehlike	 ise	 bizim	
sorumluluğumuz	 altındadır	 bunlara	
müdahale	 etmek.	 Müdahale	 etmediğimiz	
zaman	 tarih	 önünde	 suçlu	 oluruz	 mülahazasıyla	 hareket	 ediliyorsa	 meseleyi	
böyle	algılıyorsa	bana	göre	onlar	masumdurlar.	Eğer	işin	içinde	bir	hata	varsa	bu	
içtihat	 hatasıdır.	 Hatta	 fakihlerin	 mülahazasıyla	 da	 yaklaşılabilir,	
içtihattaki	hatalar	bir	sevap	kazandırır,	 isabet	olursa	iki	sevap	kazandırır	
mülahazası.”	

Görüldüğü	gibi	MGK’nın	demokratik	meclise	müdahalesini	“İçtihat”	olarak	
görüp	kendilerine	müçtehit	payesi	veriyor.	İsabet	ettikleri	zaman	iki	sevap,	hata	
da	etseler	bir	sevap	kazanırlar”	diyor.	Bu	dini	siyasete	alet	etmenin	kurnazca	bir	
ifadesidir.	Siyasileri	aklayacağım	derken	dini	tahrip	ediyor...		

Fetullah	 Gülen,	 Gölcük	 Depremi	 sonrası	 10	 Ekim	 1999	 tarihinde	 Ankara	
Kocatepe’de	Bediüzzaman	Mevlidi	münasebeti	 ile	Mehmet	Kutlular’ın	bir	basın	
toplantısı	 yaparak	 “Deprem	 İlâhî	 ikazdır!”	 demesi	 ve	 Ankara	 DGM	 tarafından	
soruşturma	 geçirmesi	 üzerine	 tepki	 göstererek	 “Gazeteciler	 ve	 Yazarlar	
Cemiyeti’nin	“Din-Devlet	İlişkileri”	sempozyumuna	ABD’den	gönderdiği	mesajda	
Kutlular’ı	 eleştirerek	 “Böylesi	 felaketler	 için	 diyanet	 noktasında	 bir	 sebep	
aranacaksa,	 büyük	 ve	 umumî	 felâketlerin	 umumî	 hatalarla	 münasebettar	
olabileceği	 düşünülmeli	 ve	 herkes	 önce	 kendisinin	 muhasebesini	 yapmalıdır	
düşüncesindeyim.	Başkalarına	 atf-ı	 cürümde	bulunmak	 ve	 hele	 hele	 bu	 şekilde	
önemli	 müesseseleri	 yıpratıcı	 tavırlar	 ortaya	 koymak,	 acıları	 ve	 yaraları	
artırmaktan	başka	bir	işe	yaramayacaktır”4	demiştir.		

Bu	be	benzeri	örnekler	göstermektedir	ki	Fetullah	Gülen	hiçbir	zaman	Yeni	
Asya’nın	 yanında	 yer	 almadığı	 gibi,	 hiçbir	 zaman	 da	 Yeni	 Asya’nın	 hizmetini	

	
3	M.	Barlas,	Y.	Şafak,	16	10.	2000	http://yenisafak.com.tr/arsiv/2000/ekim/16/dizi.html	
4	http://www.milliyet.com.tr/the-oyhers/once-kendi-muhasebeni-yap-5236258	



takdir	etmemiştir.	Daima	tenkitçi	bir	 tavır	 takınmış	ve	Yeni	Asya’nın	hizmetine	
engel	olmaya	çalışmıştır.	(Milliyet,	16.10.1999.)	

	
-	Fetullah	Gülen	ve	Masonik	Yapılanma	
Fetullah	 Gülen’in	 cemaat	 yapılanması	 ve	 hizmet	 usulü	 Masonların	

yapılanmasına	 benzemektedir.	 Bu	 hususu	 Hürriyet	 Gazetesinden	 Fatih	 Altaylı	
şöyle	anlatır:	

“BİRKAÇ	yıl	önce	Fethullah	Gülen	cemaati	peşimde.	Benim	elimde	Gülen'le	
ilgili	 bir	 kaset	 olduğunu	düşünüyorlar	 ve	bu	kasedin	 içeriğini	merak	 ediyorlar.	
Hiç	ummadık	kanallardan	bana	ulaşmaya	çalışıyorlar.	

Sonunda	 ulaştılar.	 Gülen'in	 benimle	 bir	 yemek	 istediği	 söylediler.	 Olur	
dedik	ve	buluştuk.	Altunizade'de	bir	dershanenin	üst	katında,	Gülen'in	yaşadığı	
ve	televizyon	programları	çektiği	yerde	buluştuk.	

Benim	yanımda	Teke	Tek	ekibi,	onun	yanında	başta	İhsan	Kalkavan	kendi	
ekibi.	 Güzel	 bir	 yemek	 yedik.	 Onlar	 da	 kendi	 bakış	 açılarından	 yaptıkları	 işleri	
anlattılar.	 Okulları	 nasıl	 kurduklarını,	 neden	 kurduklarını,	 nasıl	 yürüttüklerini.	
Gülen	özellikle	 Türk	 Cumhuriyetleri	 ve	 Balkanlar'daki	 faaliyetlerini	 anlattı.	
Hepimizin	bildiği	şeyleri	kendi	açılarından	görerek	aktardılar.		

Sohbetin	 sonunda	Gülen'e	 izlenimimi	 aktardım.	 Gülen,	 yurtiçinde	 ve	
yurtdışında	 aynen	bir	mason	 teşkilatı	 gibi	 örgütleniyordu.	Masonların	 yüzlerce	
yıl	 önce	 yaptıklarını,	 şimdi	 adına	 ‘‘mason’’	
demeden	yapıyorlardı.	

Aynı	 zamanda	 da	 bir	 dönem	 Batı'dan	
Anadolu'ya	 gelen	 misyonerlerin	 işlevini	
üstlenmişlerdi	 ve	 ‘‘Türk	 emperyalizminin	 uç	
beyliklerini’’	 oluşturmaya	 çalışıyorlardı.	
Gülen'e	 ‘‘Bu,	 yapılanma	 açısından	masoniktir’’	
dedim.	

Yüzüme	 uzun	 uzun	 baktı.	 Sonra	 kendi	
adamlarına	döndü	ve	‘‘Masonların	kötü	bir	şey	
yaptığını	kim	söyleyebilir’’	dedi.	

‘‘Sizin	 çevreler	 masonları	 pek	 sevmez’’	
dedim.	‘‘Biz	o	çevrelerden	değiliz’’	dedi.	

O	zaman	yazmaya	değer	bulmamıştım.	Ve	
bu	konuda	hazırladığım	kitaba	saklamıştım.	

Ama	yine	Gülen	konuşulmaya	başlanınca	
aktarmak	istedim.”	(Fatih	Altaylı	/	Hürriyet	/	5	Eylül	2000.)	

(https://www.hurriyet.com.tr/fatih-altayli-neo-islamic-masonlar-39179862) 
 
-	Moon	–	Gülen	Benzerliği	
2007	 Yılı	 Kasım	 ayında	 "Anadolu	 Manşet"	 Gazetesindeki	 "Pozitif	 Analiz"	

isimli	 köşemde	 yazdığım	 bir	 yazısı	 aynen	 aşağıda	 aktarıyorum.	 Bu	 tür	 yazı	
nedeniyle	uyduruk	bir	suçlama	yapılarak	2008	Eylül	ayında	gözaltına	alınıp	7,5	
ay	tutuklu	kaldım	ve	beraat	ettim.	

Şimdi	size	2007	yılında	yayımladığım	makalemi	aynen	aktarıyorum.	Yazıyı	
okuyunca	taşların	bu	gün	daha	iyi	yerine	oturduğunu	göreceksiniz.	

"Moon-Gülen	benzerliği”	
-	 SUN	 MYUNG	 MOON,	 Kuzey	 Koreli	 fakir	 bir	 köylü	 çocuğu,	 mühendislik	

eğitimi	almış,	Moon	Tarikatı'nın	kurucusu.	



-	FETHULLAH	GÜLEN,	Erzurum	1942	doğumlu.	Vaiz	kadrosunda	memur,	şu	
an	 emekli,	 fakir	 bir	 köylü	 çocuğu,	 yüksek	 öğrenim	 görmemiş,	 Nur	 Cemaati'nin	
lideri.	

-	 Sun	Myung	Moon,	 1954	 yılında	 Seul'de,	 bilinen	 adıyla	 "Moon	 Tarikatı",	
resmi	 adıyla	 “Birleştirme	 Kilisesi”ni	 kurdu.	 1951'de	 Kore'yi	 işgal	 eden	 ABD,	
Güney	 Kore'yi	 sömürgeleştirirken	 bir	 yandan	 da	 Hıristiyan	 tarikatını	 (Moon)	
kurdurarak,	 bu	 tarikat	 marifetiyle,	 Güney	 Kore	 nüfusunun	 yüzde	 40'ı	
Budistlikten	vazgeçirip	Hıristiyan	yapıldı.	

CIA'nın	 kurduğu	Kore	 CIA'nın	Washington	 temsilcisi	 Albay	 Bo	Hi	 Pak	 da,	
Moon	 tarikatının	 en	 güçlü	 isimleri	 arasında	 yerini	 aldı.	 CIA,	 Moon	 tarikatını	
kullanarak	 Dünya	 Anti	 Komünist	 Ligi'ni	 örgütledi.	 Sun	 Myung	 Moon,	 1959'da	
Amerika'ya	 yerleşti.	 Kiliseleri	 birleştirme	 çalışmalarında	 1989'a	 kadar	 Anti-
komünist	mesajlar	ağırlıkta	iken,	komünizmin	çöküşü	ile,	Batı'nın	komünizmden	
sonra	en	büyük	tehlike	gördüğü,	İslamiyet'e	yöneldi.	

-	 Fethullah	Gülen,	bugün	dört	kıtada	 faaliyet	 yürüten	örgütünün	 temelini,	
İzmir	Kestanepazarı'nda	kurduğu	 "İmam	Hatip	ve	 İlahiyat'a	Öğrenci	Yetiştirme	
Derneği"	 ile	 attı.	 Bunu	 takiben,	 Komünizmle	 Mücadele	 Derneği'ni	 kurdu.	 İlk	
şubesini	 1954'te	 İzmir'de	 açan	 bu	 Derneğin	 ikinci	 şubesi	 Gülen'in	 memleketi	
Erzurum'da	açıldı.	Aynen	Moon	Tarikatı'nda	olduğu	gibi	Komünizm	ile	mücadele	
hedef	olarak	seçildi.	O	sırada,	Komünizmle	Mücadele	Dernekleri'nden	yetişenler	
de	 "komando	 kamplarını"	 kuruyordu.	 İlginç	 olan,	 her	 iki	 kampında	 aynı	
mekânlarda	 düzenlenmesidir.	 Eğitmenleri	 de	 aynıdır.	 Sonuçta	 Nurcuları	 da,	
Komandoları	da	aynı	kişiler	eğitiyor.	(Bkz.	Adnan	Akfırat,	Teori	Dergisi,	2005.)	

-Moon	Tarikatının	 dünyanın	 birçok	 yerinde	 vakıfları,	 işletmeleri,	 okulları,	
medya	kuruluşları	mevcut	olup,	fakir	bir	köylü	çocuğu	olan	Sun	Myung	Moon'un	
bugün	müthiş	bir	portföye	sahip	olduğu	dikkat	çekiyor.	

-	 Örgütlenme	 biçimi	 Moon	 ile	 aynı	 olan	 ve	 fakir	 bir	 köylü	 çocuğu	 olan	
Fetullah	 Gülen	 cemaatinin;	 Genelkurmay	 Başkanlığı	 tarafından	 hazırlanan	
rapora	göre,	1998	yılı	 itibariyle:	 “Yurtiçinde,	85	vakıf,	 18	dernek,	89	özel	 okul,	
207	 şirket,	 373	 dershane,	 yaklaşık	 500	 öğrenci	 yurdu	 ve	 biri	 İngilizce	
yayımlanan	14	dergi,	15	ülkede	yayımlanan	300	bin	tirajlı	Zaman	gazetesi,	ulusal	
düzeyde	 yayın	 yapan	 iki	 radyo	 ve	 uluslararası	 yayın	 yapan	 Samanyolu	
televizyonu;	yurtdışında,	6	üniversite	ve	yüksekokul,	236	lise,	2	ilkokul,	8	dil	ve	
bilgisayar	 merkezi,	 6	 üniversiteye	 hazırlık	 kursu	 ve	 21	 öğrenci	 yurdu	 olmak	
üzere	 toplam	 279	 eğitim	 kuruluşu”	 bulunuyor.	 (Bkz.	 Batı	 Çalışma	 Grubu	
tarafından	hazırlanan	Bilgi	Notu,	s.4	ve	5.)	

-Moon	Tarikatının	sahibi	olduğu	ABD'nin	en	büyük	gazetelerinden	biri	olan	
Washington	Times	gazetesi	 ile	Fethullah	Gülen'in	Türkiye'de	yayınlanan	Zaman	
gazetesi	arasında	sıkı	bir	işbirliği	olduğu	söyleniyor.	Zaman	Gazetesi'nin	İngilizce	
olarak	çıkardığı	gazetede	BM	Genel	Sekreteri	Kofi	Annan'ın	15	gün	ara	 ile	köşe	
yazısı	 yazacağı,	 Zaman	 Gazetesi	 tarafından	 iki	 hafta	 önce	 okuyucularına	
duyuruldu.	

-Myung	 Moon	 liderliğindeki	 tarikat,	 Kiliseleri	 birleştirmek	 (Unifi-cation	
Church)	 felsefesini	 yaymak	 amacıyla	 düzenlediği	 toplantılarda	 çeşitli	 ülkelerin	
tanınmış	 isimlerini	 bir	 araya	 getiriyor	 ve	 bu	 ülkelerde	 örgütlenmeye	 çalışıyor	
Tarikat,	 Hıristiyanları	 birleştirmenin	 yanı	 sıra,	Müslümanlarla	Hıristiyanları	 da	
birleştirmeği	gaye	edindiği	için	İslami	kesimi	de	hedef	kitle	seçiyor.	Türkiye'deki	
ilk	girişimleri	de	bu	amaca	uygun	olarak	“Dini	Araştırmalar”	“Hoşgörü”	“Diyalog”	
görüşmeleri	adları	altında,	Türkiye'den	özellikle	dini	çevreden	çok	aşina	isimler	



tarikatın	toplantılarına	katılmaya	başlıyor.	
ABD'de	 yapılan	 "Dinler	 Arası	 İlişkiler"	 toplantısına	 Türkiye'den	 40	 kadar	

ilahiyatçı	 katılıyor.	 Tarikat,	 Türkiye'de	 1991	 yılında	 İstanbul'da.	 President	
Otel'de	düzenlenen	bu	toplantıya	katılan	Hıristiyan	din	adamları,	Müslüman	din	
adamları,	basın	ve	medyaya	kapalı	üç	günlük	bir	seminer	gerçekleştiriyor,1994	
yılında	 yine	 İstanbul'da	 The	 Marmara	 Oteli'nde	 yine	 medyaya	 kapalı	 olarak	
gerçekleştirilen	 bir	 başka	 toplantıda	 Türk	 kamuoyu	 için	 şok	 isimler	 katılımcı	
oluyor.	Bu	tarikat	ülkemizde	müthiş	bir	MİSYONER	faaliyet	başlatıyor.	

-Fetullah	 Gülen'in	 de	 savunduğu	 ana	 kavram	 “hoşgörü”	 ve	 “dinler	 arası	
diyalog.”	 Dahası,	 Moon	 tarikatının	 başlattığı	 dinler	 arası	 diyalog	 girişimine	
Türkiye'den	 de	 Fetullah	 Gülen	 destek	 veriyor.	 Papa	 ile	 görüşüp,	 yetkisinde	
olmamasına	 rağmen,	 “Harran	 da	 üç	 semavi	 dine	 din	 adamı	 yetiştirecek	 bir	
İlahiyat	 Üniversitesi	 kurmayı	 teklif	 ediyor.	 Yani	 Gülen,	 İstanbul'da	 izin	
verilmeyen	 ruhban	 okulunun	 Güneydoğu	 da	 açılmasını	 istiyor.	 (Bkz.	 Arslan	
Bulut,	Büyük	Kurultay,	Sayı	97,	28.06.1999.)	

-Moon	Tarikatı'nın,	 ilk	Türkiye	temsilciliğini	Kasım	GÜLEK	yapıyor.	Kasım	
Gülek	 ile	 Fetullah	 Gülen	 samimi	 birer	 dostlar.	 Zira,	 Fetullah	 Gülen,	 ABD'nin	
Türkiye	 Büyükelçisi	 Morton	 Abramowitz	 ile	 tanıştırılmasını	 Kasım	 Gülek'in	
sağladığını	 kendi	 ağzından	 söylüyor.	 Abramowitz'in	 ise	 Fetullah	 Gülen'i,	
Pentagon	ve	Papa	dahil	birçok	kişi	ve	kuruluşa	taşıdığı	biliniyor.	Kasım	Gülek'in	
vasiyeti	üzerine	cenaze	namazı	bizzat	Fetullah	Gülen	tarafından	kıldırılıyor.	(Bkz.	
01.09.1997	tarihli	Zaman	Gazetesi,	21.01.1998	tarihli	Yeni	Yüzyıl	Gazetesi.)	

Gülen,	 1992	 yılında	 ABD'ye	 gittiğinde,	 Kasım	 Gülek'in	 Amerikan	
Ordusu'nda	albay	olarak	görev	yapan,	daha	sonra	şüpheli	bir	şekilde	ölen,	baldızı	
Aylin	Rodomisli	(Adı	Aylin	romanında	anlatılan	kişi)	aracılığıyla	Pentagon	ve	CIA	
ile	ilişkiye	geçtiğini	de	bizzat	kendisi	söylüyor.	Kasım	Gülek'in	kızı	Tayyibe	Gülek,	
daha	 sonra	 DSP'den	 Adana	 milletvekili	 seçiyor.	 Ecevit'in	 son	 yıllarda	 Fetullah	
Gülen'e	 sempati	 duyduğu	 bilinen	 bir	 gerçek.	 Tayyibe	 Gülek'i	 yetiştiren	 kişi	
teyzesi	Aylin	Rodomisli	olup,	bu	kişi	aynı	zamanda	Fetullah	Gülen'in	Pentagon'la	
ilişkisini	kuran	kişidir.	

-Moon	 Mesihliğe	 soyunurken,	 Fetullah	 Gülen	 İslam	 temsilciliğine	
soyunmaktadır.	

-Moon'da,	 Gülen'de	 Amerika'yı	 üst	 olarak	 seçmişlerdir.	 Gülen	 rahatsızlığı	
nedeniyle	 ABD'ye	 gittiğini	 söylemesine	 rağmen	 on	 yılı	 aşkın	 bir	 süredir	
dönmemiştir.	

-Her	 iki	 tarikatın	 da	 Amerika'daki	 NED,	 CSIS	 ve	 CIA	 örgütlerince	
desteklendiği	söylenmektedir.	

-Moon	 tarikatı	 ile	Fetullah	Gülen'i	birleştiren	bir	diğer	 ismin	 ise	Abdullah	
Çatlı	 olduğu	 söylenir.	 Zira	Çatlı'nın,	 1981	yılında	Dünya	Anti	Komünist	Ligi'nin	
toplantısına	 katıldığı	 ve	 1992'de	 Gülen'i	 ABD'de	 havaalanında	 karşıladığı	 ileri	
sürülmektedir.	Abdullah	Çatlı	Fetullah	Gülen	ilişkisi,	MİT'in	düzenlediği	Susurluk	
Raporunda	da	yer	almaktadır.	

-	 Fetullah	 Gülen'in	 Zaman	 Gazetesi'nde,	 Elif	 Şafak,	 Etyen	Mahçupyan	 gibi	
yazarların	 sürekli	 insan	 hakları,	 düşünce	 özgürlüğü,	 demokratikleşme,	 azınlık	
hakları	vb.	konularında	yazmaları	gözden	kaçmamaktadır.	

Kimseye	 bir	 şey	 demek	 haddimize	 değil,	 ancak	 bazı	 benzerliklere	 dikkat	
çekmek	istedik	o	kadar.”	(29	Temmuz	2016	/	Anadolu’da	BUGÜN	/	Arif	Aytürk.)	

	(http://anadoludabugun.com.tr/yazi/fethullah-gulen-i-ve-misyonunu-iyi-taniyalim-
2466.)		


