menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan insanlar haline getirildiği anlaşılmıştır. Bu itibarla
mevzuata uygun olarak kurulan ve devamında idari yönden denetlenen bu derneklerin
sonradan örgütsel faaliyetlerin odağı haline gelmesi mümkündür.
IV-FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ VE FUTBOL
Günümüzde artık sadece bir spor dalı olmaktan öte sponsorluklar, yayın, gelirleri
reklam ve isim hakları ile birlikte tek başına bir ekonomi bir küresel endüstri haline gelen
futbol endüstrisi ,ekonomik yönden sürekli bir arayış içerisinde olan fetö terör örgütünün
uzun yıllardır üzerinde durduğu ve yapılanma çabasına girdiği bir alan olarak karşımıza
çıkmaktadır. Doksanlı yıllardan itibaren bu spor dalı içerisinden eleman ve üye devşirmeye
çabalayan fetullahçı terör örgütü ilerleyen dönemlerde devşirdiği sporcular ve spor adamları
sayesinde himmet adı altında gelir elde etmeye ve finansal açıdan bu alana nüfuz etmeye
başlamıştır.
Bu endüstri içerisindeki yapıya ait organizasyonlarla hem gelir kaynağını arttıran örgüt
aynı zamanda ülkemizde milyonların severek takip ettiği sporcu yüzleri ile kendisini
sempatik gösterme çabası ile hareket etmiştir. Daha önceleri gerek İstanbul 32. Ağır Ceza
Mahkemesinde yargılaması yapılan gerek ise mahkememizde yargılaması yapılan futbol
yapılanmasına yönelik dosyalarda
sanıkların savunmalarında, dinlenen tanıkların
beyanlarında geçtiği üzere artık sporcu ve teknik adam transferlerine kadar örgütün nüfuz
ettiği anlaşılmıştır.Spor camiası üzerinde etkinliğini arttıran örgüt artık finansal ve örgütsel
yapılanmasını belli bir seviyeye çıkardıktan sonra artık spor camiasının gündemini ve
yaratmak istediği algı operasyonlarını elindeki gazete ve televizyon ile belirlemeye
başlamıştır.
Sözde hizmet hareketi olarak adlandırılan ve devleti ele geçirme planları üzerinde
hareket eden örgüt elindeki medya gücüyle artık kitleleri bir algıya inandırma çabalarını pek
çok kumpas yargılamasında olduğu gibi yargılamamıza konu olan şike algısında da ortaya
açık bir şekilde koymuştur.
Futbol dünyasına yön vermek ve nüfuz ederek yönetmek isteyen örgüt bu kapsamda
elindeki emniyet ve yargı yapılanmasında faal olan örgüt üyeleri ile operasyonel faaliyetlere
bu kapsamda hız vermiş bahis ve şike iddiaları üzerinden yapılan bir ihbarı değerlendirmek
suretiyle tüm eylemlerini yasal bir görünüme ve temele sahipmiş gibi göstererek adli
soruşturmaya başlamış ancak başlanılan soruşturmanın kapsamını genişletmek ve tüm
kamuoyunun dikkatini çekmek ve yaratmak isteriği algı için söz konusu soruşturmanın yetki
ve görev alanlarını ihlal ederek bilerek ve isteyerek soruşturmanın yönünü federasyon ve
özelikle Fenerbahçe Spor Kulübüne çevirmiştir.
Spor kamuoyunu ve özellikle milyonlarca taraftarı bulunan camiaları karşı karşıya
getirmek ve kaos ortamından faydalanmak isteyen örgüt özellikle emniyet ve yargı
içerisindeki elemanları vasıtasıyla harekete geçirdiği kumpas organizasyonu ile tek bir hamle
ile birden fazla çıkar sağlamayı amaç edinmiştir.
Öncelikle örgütün amacı; her dönemde yaptığı gibi kumpas organizasyonunu emniyet
ve yargı ayağındaki elemanları ile legal bir görünüme kavuşturup sahibi olduğu basın yayın
organları ile topluma empoze etmeye çalışmak böylelikle camiaların milyonlarca taraftarını
karşı karşıya getirip, kaotik bir ortam yaratarak ve taraftarları sokağa dökmeyi amaç
edinmiştir. Böylelikle toplumsal kutuplaşma ve huzursuzluk ortamı yaratılacak devleti ve
hükumeti bu kaotik ortamdan sorumlu göstermek suretiyle yıpratmaya çalışıp diğer yandan
da kulubün yönetimini ele geçirmeye çalışarak sahibi olduğu taraftar kitlesinden ve finansal
gelirden nemalanmaya çalışacaktır.
Fetullahçı terör örgütünün genel hareket tarzı devlet içerisindeki kadrolara sinsice
yapılanmasının yanı sıra toplumsal kaostan beslenmesidir. Daha önce 17/25 Aralık ve 7
ŞUBAT MİT KUMPASI yargılamalarında olduğu gibi kumpas organizasyonlarının ana

