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14‐15  yıl  önce  iki  kez Mısır’a  gittim;  Kahire  ve  İskenderiye’yi  görme  imkanım  oldu.  Kahire’de 

dikkatimi  çeken  bir  uygulama,  Müslüman  Kardeşler  örgütünün  camilerin  yakınındaki  sağlık 
tesisleriydi.  

 

MISIR’DA MÜSLÜMAN KARDEŞLER ÖRGÜTÜ’NÜN ÇALIŞMALARI 
 
Müslüman Kardeşler, özellikle yoksul halkın desteğini kazanabilmede, parasız veya çok düşük katkı 

payları karşılığında, nitelikli bir sağlık hizmeti sunuyordu. Devletin sunduğu sağlık hizmetinin zaman 
içinde  iyice  yetersiz  kalması  karşısında,  binlerce  insan  çözümü  Müslüman  Kardeşler’in  ağına 
düşmekte buluyordu.  

Müslüman Kardeşler örgütünün İslamcı Tıbbi Birliği 1977 yılında bu örgütün önderlerinden Ahmed 
al‐Malt  tarafından  kurulmuş.  Mısır’da  Müslüman  Kardeşler  örgütünün  gücünün  kırıldığı  2013 
müdahalesi  öncesinde,  bu  örgütün,  22  hastanesi  ve  yedi  tıbbi  uzmanlık merkezi  (bunların  dördü 
diyaliz merkezi) vardı. Bunların yanı sıra, ülkenin dört bir yanına hekimlerin gönderilmesini sağlayan 
seyyar tıbbi hizmetleri de vardı. Müslüman Kardeşler ayrıca yoksullara parasız ilaç sağlanmasında da 
etkiliydi. Bu sağlık hizmeti, Müslüman Kardeşler örgütünün özellikle yoksul halk arasında kitle desteği 
sağlamasına yardımcı oldu.  

 

FETÖ’NÜN SAĞLIK ALANINDAKİ FAALİYETLERİ 
 
2004 yılında bir arkadaşımın yaşlı annesi düşerek kalça kemiğini kırdı. Annesini, alelacele, evlerinin 

yakınındaki bir üniversite hastanesine götürmüşler. Hastaneden çok memnun kalmışlar. Hekimler de, 
hemşireler  de,  hem  ameliyat  öncesinde  hem  sonrasında  çok  yakından  ilgilenmişler;  gereksiz 
harcamalara yol açmamışlar. Hastanın bakımında görev alan kişiler de işlerini tam olarak, güler yüzle 
yapmış.  Arkadaşım  hastaneden  çok memnun  kalmış.  Ancak  daha  sonra  öğrenmiş  ki,  bu  hastane 
Fethullahçı örgütün sağlık birimiymiş.  

Fethullahçı  casusluk  ve  terör  örgütü,  kendi  kontrolü  altındaki  sağlık  tesislerinde  hizmet  verdiği 
insanların güvenini kazanmaya çalıştı. Aynen Müslüman Kardeşler örgütünün yaptığı gibi. 

FETÖ, sağlık alanındaki örgütlenmesini, devlete sızmada, devlette kendisine karşı olanları  tasfiye 
etmede de etkili bir biçimde kullandı.  

 

FETÖ İDDİANAMESİNDE SAĞLIK 
 
FETÖ iddianamesinden bazı bölümleri aşağıda sunuyorum: 
“Örgüt,  askeri  lise  veya  harp  okuluna  yerleştirmeyi  planladığı  öğrencilerde  herhangi  bir  sağlık 

problemi  ile karşılaştığında GATA’daki mensuplarını devreye sokarak bu durumu da aşmıştır. Örgüt, 
kendinden olmayan veya örgüt aleyhine çalışma yürüttüğü tespit edilen öğrencileri harp okullarından 
sözde sağlık problemleri nedeniyle atılmasını sağlamıştır.” 

“Askeri okullara ve polis akademisine alınacak şahıslar özel olarak ‘seçilmekte’, ‘kod’ isim kullanan 
abi ve ablalar,  ışık evlerine gelen öğrencilere, sınav sorularının cevaplarını sınavdan birkaç gün önce 
‘fetih  okutma’  diyerek  ezberletmekte,  hangi  gün  sağlık  muayenesine  gitmesi  gerektiğini  de  yine 
önceden  belirtmektedirler.  Gerekli  durumlarda  aday  öğrenciler,  önceden  FETÖ’ye  bağlı  ya  da 
anlaşmalı bir  sağlık  kuruluşunda ön muayeneye  tabi  tutulmakta, herhangi bir  sağlık problemi olan 
şahsın gireceği sağlık kurulundan sağlıklı raporu alabilmesi için gerekli ayarlamalar yapılmaktadır.”  

“Askeri  okullara  giriş  sınavlarının  basamaklarından  olan  sağlık  muayenesinde  sorun  yaşaması 
muhtemel  görülen  (burun‐kulak  sıkıntısı  vb.)  öğrenciler,  ‘sahte  isimlerle’  muayeneden  tedaviden 



geçirilmektedir. (Örgüte göre bu kaporta bakımıdır.) Böylelikle sağlık sorunları nedeniyle sınavlardan 
geçemeyecek  olan  adaylar  önceden  belirlenmekte  olup,  problemli  olanlar  da  gerektiğinde  sahte 
isimler altında ameliyatla tedavi edilmektedirler.”  

“İzmir Menteş kampındaki baskı ve mobingler  ile yetinmeyen FETÖ'nün TSK  içindeki mensupları, 
bu  kampları bir  şekilde bitiren,  istenmeyen öğrencileri  gerçeğe  aykırı  raporlar  ile TSK  ile  ilişkilerini 
kesmiştir.  GATA  ve  askeri  sağlık  kurullarındaki  FETÖ  yapılanması  birçok  kişiyi  sağlık  yönünden 
askerliğe veya yapılacak işe uygun değildir diyerek çürüğe sevk etmektedir. Hâlbuki askeri liseye giren 
bu  kişiler  sağlık  bakımından  çok  sağlamdır.  Sağlık  sebebiyle  çürüğe  sevk  edildiği  halde  başka  bir 
yerden  sağlam  raporu  alarak  geri  dönenler  olmuştur.  Fakat  bir  kısmı  ise  FETÖ  ile  mücadele 
edemeyeceğini görerek dönmemiştir. Balıkesir Astsubay Meslek Yüksek Okulu muayeneleri sırasında 
2013 yılı Nisan‐Mayıs aylarında yaklaşık 65‐70 civarında “astsubay” adayına, GATA'da görevli ve FETÖ 
üyesi  olduğu  iddia  edilen  Kardiyoloji Uzmanı Doktor  tarafından  kalp  kapakçıklarında  sorun  olduğu 
gerekçesiyle  ‘askerliğe  elverişsizdir’  raporu  verilmiştir.  Elenen  bu  adayların  açtıkları  dava  ve  itiraz 
sonucu GATA  Profesörler  Kurulu  yaptığı muayene  neticesinde  yaklaşık  60  aday  öğrencinin  sağlam 
olduklarını tespit etmiş ve “astsubay okullarına” tekrar giriş hakkını kazanmışlardır.  

“Kara Harp Okulundan 2012‐2013 döneminde  ilişiği kesilen askeri  lise girişli öğrenci sayısı 122  ile 
%15,1 oranına ulaşarak en yüksek orandadır. Bunlardan 75 öğrenci kendi isteği, 43'ü sağlık nedeniyle 
ayrılmıştır.” 

Özetle; sağlık hizmetleri mutlaka ve mutlaka devlet tarafından parasız bir biçimde sağlanmalıdır. 
Devlet  bu  alanı  boşaltırsa,  bu  boşluğu  emperyalistler  de,  onların  taşeronları  da,  Cumhuriyet 
düşmanları da doldurur.  


