TAKDİM
Dünya büyük bir dönüşümün içinde. Ekonomik ağırlık Batı’dan AsyaPasifik hattına doğru kayıyor. Soğuk savaş sonrası kurulan düzenden
daha fazla aktörlü, bölgesel ittifakların öne çıktığı, savaşların paramiliter
örgütler üzerinden şekillendirildiği yeni bir döneme geçtik. Türkiye’nin
etrafı 90’larda Balkanlar ve Kafkasya yangınlarıyla, 2010’lardan itibaren
de Arap ülkelerini etkisi altına alan iç savaşlarla çevrildi. Tarih boyunca
olduğu gibi bu dönemlerde de kitlesel sivil göçlerin ilk sığındığı liman
olduk. Yine bu dönemlerde PKK terörü kısa aralıklar haricinde hiç hız
kesmedi. Kahraman ordumuz, emniyet güçlerimiz ve korucularımız
büyük fedakârlıklarla teröre karşı göğüslerini siper ettiler. Karanlık
odakların amacına ulaşamamasında sağduyulu milletimizin kardeşlik
hukukuna bağlılığının hayati rolünü de şükranla anmak isterim. Bir
süredir yeni tehlikelerle, düşmanlarla muhatabız. Kısa zamanda büyük
badireler atlattık ve ağır bedeller ödedik.

Bu görece yeni ama esasında kökleri itibariyle hayli eski tehlikelerin
başında FETÖ ve DEAŞ terörü gelmekte. Selçuklu ve Osmanlı
devirlerinde de benzeri batıni yahut radikal hareketlerle
karşılaşmış, dönemin devlet adamlarının gerekli tedbirleri alması
sayesinde, toplumsal bakımdan ağır bedeller ödemeden, tehlikeleri
bertaraf etmiştik. Maalesef bugünün Türkiye’si devleti idare
edenlerin liyakati bakımından dünün idarecilerine göre epey
geride. Bu nedenle tehlikeyi fark etme ve gereken tedbirleri
uygulama konusundaki zaaflarının ağır bedellerini fedakâr
milletimiz ödüyor.

Elinizdeki Acil Eylem Planları’mızın ilk mücadele alanı FETÖ
terör örgütüdür. Uzun süre mevcut iktidarla iç içe olan FETÖ bu
durumun bir sonucu olarak 2003-2013 arasında ülke
yönetiminde önemli ölçüde söz sahibi olmuştur. FETÖ’nün
17-25 Aralık’a kadar devletin en mahrem kurumları da dâhil
olmak üzere her yere sızmasının sorumluluğu onlara bu imkânı
cömertçe sunan iktidarlara aittir. Örgütün en büyük mesafeyi
2003-2013 arasında aldığı düşünülürse mesuliyetin büyük
bölümünün mevcut iktidara ait olduğu açıkça görülecektir. Hal
böyleyken iktidarın mesuliyetini inkâr ederek sorumluluktan
kaçması insanımızın aklıyla alay etmek manasına gelir.

İktidarın liyakat ve adalet ilkelerini ihmal ederek devleti içine düşürdüğü ağır
zaaf sebebiyle 15 Temmuz darbe teşebbüsü yaşanmış ve milletimiz tabiri caizse
devleti sokaklardan toplamıştır. Yüzlerce insanımız şehit, binlercesi gazi
Bu acı tablonun ana sorumlusu gizli yol haritasını haince işleterek devlete sızan
ve millet iradesine karşı bir darbeye kalkışan FETÖ terör örgütüdür. Bununla
birlikte milletin bu gibi tehditlere karşı gereken önlemleri alması için yetki
idarecilerin ,en hafif ifadeyle, ağır görev kusurları bulunmaktadır. 15 Temmuz’da
devleti, en önemli kurumlarımızı ve ülkemizin istikbalini Türk milletinin bizatihi
kendisi sahaya inip kurtarmıştır. Bu tablo milleti sakınarak aynı görevi yerine
getirmek için seçilen idareciler için ağır bir utanç, milletimiz için ise övünç
sebebidir. Durum böyleyken sorumlu idareciler milletin övüncünden kendilerine
pay çıkarmaya, hanelerine düşen utancı da kendileri dışındaki herkese
çalışmaktadırlar. Hâlbuki Türkiye’deki herkes sorumsuzlukta yarışan sorumluları
gayet iyi bilmektedir. Yaşananlar ve sorumlular milli hafızaya kazınmış
bulunmaktadır.

Elinizdeki Acil Eylem Planları’mızın ikinci önemli mücadele alanı DEAŞ’tır.
Esasen FETÖ meselesinde olduğu gibi DEAŞ sorunu da bizim tarihi
tecrübemize yabancı bir saha değildir. Radikal Vehhabi hareketlerle 19.
Yüzyılın başından beri mücadele ediyoruz. Mücadele tarihi bakımından
dünyanın en eskisiyiz. Buna rağmen bu sorunla mücadele ederken devlet
hafızamızdan hemen hemen hiç yararlanılmamıştır. Adımız Osmanlı iken
başlayan radikal tekfirci Vehhabilikle mücadelemiz iki yüzyıl sonra cumhuriyet
döneminde önce El Kaide devamında DEAŞ’le mücadele olarak devam
etmektedir. Bir virüs gibi yayılan, kendisinden olmayan yorumlara yaşam
hakkı tanımayan, İslam dünyasını ayrıştıran, gençleri ailelerinden,
yurtlarından koparan bu tip radikal örgütlerle savaşa büyük önem veriyoruz.
DEAŞ ve benzeri örgütler yalnız bir terör sorunu değil, milli ve dini kimliğimize
tehdit oluşturan ideolojik düşmanlardır. Binlerce insanımızı kendi değerlerine
düşman eden, annesini babasını kendisi gibi düşünmediği için kâfir ilan
ettiren DEAŞ vb. yapıların ülkemizden ve etki sahamızdan bütünüyle
temizlenmesi önceliklerimizdendir.

İYİ Parti’nin sahasında uzman kadrolarınca hazırlanan ve
iktidara geldiğimizde ivedilikle uygulamaya koyacağımız
FETÖ ve DEAŞ’la Mücadele Acil Eylem Planları’mızı
milletimize takdim etmekten büyük bir memnuniyet
duyuyorum. Milletimiz her derdinin bir devası olduğunu
ve bu devanın ancak ehil ellerle mümkün olduğunu
bilmelidir. Türk milleti mahzun olmasın, biz buradayız ve
hazırız.

FETÖ İLE MÜCADELE
ACİL EYLEM PLANI

FETÖ NASIL BİR ÖRGÜT?
FETÖ(Fetullahçı Terör Örgütü) Türkiye’de anayasal düzeni yıkmak ve
kendi liderliğinde seçkinci teokratik bir düzen kurmak amacıyla
oluşturulmuş gizli bir örgüttür. Dini istismar eden bu örgüt İslam
geleneğindeki tarikatlar ya da modern dini cemaatlerle bir tutulamaz.
FETÖ farklı geleneklerden, inançlardan ve felsefelerden meydana gelen
melez bir kült hareketidir. Günümüzde “yeni dini hareketler”, “ezoterik
dini akımlar” olarak da adlandırılabilen kült örgütlenmelerin insanları
nasıl kontrol altına aldıkları ve hangi metotları kullandıkları, örgütsel
yapılanmalarının nasıl olduğu konusunda dünya literatüründe çok
sayıda çalışma bulunmaktadır.

İyi Parti’ye göre FETÖ ne dini bir cemaat ne de bir sosyal harekettir. Bu
yapı narsist bir kişi liderliğinde kurulmuş, dini istismar ederek toplumda
güç merkezi oluşturmak isteyen bir suç örgütüdür. Terör örgütü lideri
Gülen otoriter, dışa kapalı, mutlak itaate dayalı, gizli bir yapı kurmuştur.
(Şekil 4) Bir sünger gibi her türlü düşünce, grup ve ideoloji ile temas
kurabilmekte ve içine girdikleri yapıların tüm enerjisini
sömürebilmektedirler. Bu batıni örgütün mensupları tepedeki sözde
ruhani liderin tanrısal bir takım güçlere sahip olduğu, dünyanın sonuna
doğru kâinatı yönetmek üzere görevlendirildiği ve ona itaat
etmeyenlerin ise cezalandırıldığına inanmaktadır. Örgütün teolojik
boyutları Türkiye’de çalışan bazı ilahiyatçı uzmanlarca çok önceden
deşifre edilmiştir. Buna rağmen örgütün medya, siyaset ve kamu
kurumlarındaki gücü bu uyarıların etkisini en aza indirmeyi başarmıştır.

Bu örgüt Türkiye’de insanlarımızın dini duygularını ve hükümetler
tarafından kendisine tanınan ayrıcalıkları kullanarak istihbarattan
ticarete, spordan sanata kadar kurumlara ve toplumun tüm kılcal
damarlarına sızan bir suç şebekesidir. Örgütün amacı Türkiye’de
demokratik düzeni yok etmektir. Bu nedenle örgüt Türkiye’de asla
demokratik bir iktidar değişimini istememektedir. Demokratik yollarla
ve seçimle mevcut iktidarın değişme ihtimalini baltalamak için de
sürekli millet iradesine müdahale etmişlerdir. Sahip oldukları teolojik
dünya görüşüne göre Türkiye’de iktidarı şeytanlaştırmışlar ve sapkın
görüşlerine göre iktidar partisi liderini de kâinatın sonuna doğru
geleceği belirtilen deccal ile özdeşleştirmişlerdir.

Böylece FETÖ için Recep Tayyip Erdoğan ile mücadele bir siyasi
mücadele olmaktan çıkmış, kozmik bir savaşa dönüşmüştür. Bu kozmik
savaşı sözde tanrısal gücü temsil eden FETÖ liderinin kazanması için de
Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarda kalması yani demokratik seçimlerde
kaybetmemesi lazımdır. Bu yüzden örgüt Türkiye’de demokratik bir
iktidar değişimini ne istemekte ne de böyle bir değişimi kabul
etmektedir. İktidarın millet iradesiyle değişmesi FETÖ’nün tarihsel
perspektifine aykırıdır. Bu nedenle FETÖ Türkiye’de demokratik laik
hukuk devletinin en büyük iç düşmanıdır. Bu örgüt sadece mevcut
iktidarın değil aslında Türkiye’de özgürlükçü, demokrat ve laik her türlü
düşüncenin de düşmanı kabul edilmelidir. Bu nedenledir ki; FETÖ ile
mücadele sadece iktidarın görevi değil demokrasiye inanan her kesimin
inanması gereken milli bir mücadele olmalıdır.

Şekil 1. FETÖ’nün Yapısal Özellikleri

FETÖ NASIL BU KADAR GÜÇLENDİ?
1966’da İzmir’e atanan bir vaizin nasıl bu kadar büyük
küresel bir iktidar ağı kurduğunu anlamak oldukça
önemlidir. Bununla birlikte bu olayın bir diğer yüzü de bir
kişinin neden örgüt üyesi olduğu ve örgüt içerisinde nasıl
bir dönüşüm geçirdiğini anlamakla ilgilidir. Yani FETÖ
meselesinin bir yönü siyasi bir yönü de psiko-sosyal
süreçlerle ilgilidir.

Öncelikle bu örgütün Türkiye içerisinde örgütlenmesinin ve güçlenmesinin
Türkiye içinden kaynaklanan nedenleri bulunduğunu belirtelim. Türkiye’de
yıllarca süren laik-anti laik tartışmalar, muhafazakâr kesimlerin sistem
tarafından ötelenmesi bu örgüt için oldukça elverişli bir zemin yaratmıştır.
Darbeler ve askeri vesayet ortamları, 28 Şubat sürecinde uygulanan
başörtüsü baskısı muhafazakâr ve mütedeyyin kesimleri büyük ölçüde bu
örgüte doğru itmiş ve onların bu yapı ile ittifak kurmalarını sağlamıştır.
Özellikle muhafazakar ve mütedeyyin kesimlerin oyuyla iktidara gelen mevcut
hükümet de devlet içindeki kadroları kullanma yetkisini bu örgüte teslim
etmiştir. Bu ittifak sayesinde örgüt tüm kamu imkânlarını kendi lehine
kullanma fırsatı bulmuştur. Devletin ve belediyelerin maddi imkânları örgüt
lehine seferber edilmiş ve örgüt geçmiş dönemlerindeki büyüme hızının çok
üstünde büyüme fırsatı yakalamıştır. Örgütün dokunulmaz hale gelmesi,
kamu imkânlarına erişimi kendi elinde tekelleştirmesi örgütü büyüten en
önemli faktörler arasındadır.

Şekil 2. FETÖ’nün Hızla Büyümesini Sağlayan Sosyo-Politik
Zemin ve Büyümede Kullanılan Araçlar

FETÖ’nün özellikle küresel bir güç olmasıyla birlikte
mevcut
iktidar
uluslararası
ilişkilerini
Dışişleri
bürokrasisinden büyük ölçüde bu örgüte kaydırmıştır.
Böylece örgüt Türkiye Cumhuriyeti adına yurt dışındaki
lobi ve ekonomik işleri yürütme imkânı bulmuştur. Devlet
adamlarımızın yurt dışı seyahatlerinde bazen Türkiye
Cumhuriyeti büyükelçiliklerine gitmeden bu örgütün özel
okullarını ziyaret etmeleri bunun tezahürüdür.

Ayrıca Türkiye’deki çarpık eğitim sistemi, fırsat eşitliğinin olmaması, öğretmen
yetiştirme konusundaki eksiklikler, sınav sistemindeki uygulamalar bu örgütün
eleman devşirmesi için oldukça geniş bir insan kaynağı sağlamıştır. Başarılı ve
maddi gücü olmayanların ciddi bir kısmı bu örgüt, tarafından işe alınmıştır.
Örgüte katılan birçok bireyin örgüte yakınlaşmasındaki temel sebeplerden biri,
mevcut iktidarın eğitim alanındaki başarısızlığıdır. Anadolu’nun orta sınıfı ve
yoksul kesimi eğitim dengesizliğini aşabilmek ve iyi bir meslek sahibi olup iş
bulabilmek için örgütün sunduğu eğitim fırsatından yararlanmayı tercih etmiştir.
Sosyal yoksunluk ve imkânsızlık nedeniyle örgüte katılan gençler uzun süreli
ideolojik eğitim sonucunda yeni bir kimlik kazanmışlardır. Örgütün evlerinde,
yurtlarında ve okullarında bireyin katı ideolojik bir zırhla çevrelenmesi bir süre
sonra onu dışarıya karşı kör ve sağır yapmıştır. Örgüt sürekli işlediği “biz ve
onlar” diyalektiği ile kendi dışında olanı düşman cephesi olarak etiketlemiştir.
Buna göre örgütün içi temiz ve beyaz, örgütün dışı ise kirli ve karanlıktır. Örgüt
kendisinin dışındaki tüm kesimleri şeytanlaştırarak kazandığı elemanlar üzerinde
sıkı bir kontrol mekanizması kurmuştur.

FETÖ’nün şeytanlaştırdığı en önemli kesim kadınlardır.
Bizim kadim kültürümüzde her zaman toplumum içinde
olan kadın FETÖ’yü rahatsız etmiştir. Örgüt için en kutsal
kadın örgütün hiyerarşisi içinde örgüte maddi güç
kazandıran, örgütün hizmetkarı olan kadındır. Çalışan,
ekmeği için çabalayan kadını sokak kadını olarak
aşağılamaktadır. Bu yüzden bu örgüte en başta kadınların
karşı çıkması bir zorunluluktur.

Fırsat eşitliği sunamayan eğitim sistemi düşük gelirli ve nitelikli gençleri
sisteme bağımlı kılıyor. Bu zayıflık, iyi eğitilme, barınma, yaşamı idame, işe
yerleştirme ve işte yükseltme aracı olarak FETÖ’nün var olmasını mümkün
kılıyor. FETÖ, okullar, yurtlar, dershaneler aracılığıyla bu alanda vücut
bulmuştur. İkinci olarak, yurt içindeki iş örgütlenmesi yurt dışında STK’lar
kanalıyla kendine vücut bulmuştur. Lobi becerileri düşük olan hükümetler bu
işte, eğitim ve ticaret kanallarıyla yurt dışında varlık sahibi olan FETÖ’yü
adeta taşeron olarak kullanmıştır. Üçüncü olarak, FETÖ’nün kamu ve özel
sektörde biriken gücüyle desteklediği medya araçları tam bir aklama
mekanizması olarak çalışmıştır. Tüm bu tartışma göstermektedir ki; FETÖ
örgütünün eleman kazanma ve devleti ele geçirecek kadar büyüme sürecini
analiz ederken tek nedenli açıklama modellerinden vazgeçilmelidir. Bu
konuda yapılan akademik çalışmalar ve bizim uzmanlarımızın
değerlendirmeleri FETÖ örgütüne bireyleri iten ve çeken bazı faktörlerin daha
etkili olduğu şeklindedir. Bu faktörler Şekil 3’de sunulmuştur.

Şekil 3. FETÖ’nün eleman/sempatizan teminini sağlayan faktörler

Görüldüğü gibi FETÖ Türkiye’nin yaşadığı travmalardan, siyasi
çatışmalardan, dindar ve muhafazakâr kimliklerin kamusal alandaki
temsil sorunlarından istifade etmiştir. Özellikle muhafazakâr ve
dindar bir iktidarın, iktidar hırsından kaynaklanan zaaflarını ve kadro
ihtiyacını kullanarak kamusal alanda hızlı bir şekilde örgütlenmiştir.
Devletin içinde erken uyarı sistemlerini manipüle ederek kendisine
görünmez bir alan oluşturmuş ve giderek devlet içinde devlet haline
gelmeyi başarmıştır. 15 Temmuz’da Türk milleti devletine sahip
çıkarak kamu kurumlarının, mevcut hükümetin zaaflarından doğan
felaketi, bedel ödeyerek, önlemeyi başarmıştır. Bu ağır zafiyet tablosu
milli güvenliğimiz için halen büyük bir risk oluşturmaktadır.

FETÖ ÖRGÜTÜNÜN GELECEĞİ
FETÖ hem yurt dışında sahip olduğu güçlü destek ve imkânlarla hem de mevcut
hükümetin mücadele etmede gösterdiği zaaflarla uzun süre Türkiye’yi meşgul
edecek bir sorun olarak görülmelidir. Mevcut hükümet ne yurt dışında bu hain
örgütün eylemlerini ve ideolojisini anlatmayı başarmış ne de içeride örgütün
motivasyonunu bütünüyle kırmayı başarabilmiştir. Diasporada giderek eli güçlenen
örgütün uzun süre Türkiye’yi meşgul edeceğini öngörüyor, özellikle batı ülkelerinde
güçlü bir ağ kurduğunu gözlemliyoruz. Türkiye içinde ise örgütün sürekli yeniden
yapılanmayı deneyeceği, sakladığı kadrolarla farklı eylem hazırlıkları içinde olacağını
değerlendiriyoruz. Özellikle cezaevlerinde yönetilemeyen sürecin sonucunda
örgütün içinden daha aşırı grupların çıkmasını da muhtemel bir risk olarak
görüyoruz.
Bu konuda hükûmette kararlılık olsa da ciddi bir yetersizlik ve öngörüsüzlük
bulunmaktadır. Şu ana kadar yıllarca FETÖ’nün mağduru olmuş ve mevcut hükümet
tarafından dışlanmış emniyet ve yargı teşkilatlarındaki fedakâr kadroların yürüttüğü
bir mücadeleye şahit oluyoruz. Bu mücadeleyi nitelikli ve hacimli bir liderliğe
kavuşturacağız.

FETÖ İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI

Türkiye’deki siyasi ortam ve demokratik olmayan uygulamalar
bu örgütün doğru biçimde anlaşılmasını gölgelemektedir. 15
Temmuz sonrası iktidar gerçekten sorunu çözmek yerine,
çamur kendisine daha fazla bulaşmadan nasıl sıyrılacağı
telaşına kapılmıştır. FETÖ ile mücadele yalnızca bugünün değil,
on yıllarca sürecek dini, sosyal, siyasi ve kriminal bir sorun
olarak görülmelidir. Yapılması gereken öncelikle bu sorunu bir
hukuk sorunu olarak görüp yargıya güvenmek ve yargının işini
yapmasına imkân vermektir. İkincisi ise sorunun dini, sosyolojik
ve kültürel boyutlarını tespit edip ona göre önlem almaktır.

Hukuki Mücadele
15 Temmuz ile birlikte örgüt tüm kamuoyunun önünde açıkça suç işlemiş ve
silahla birlikte yakalanmıştır. Öncelikle hukuken FETÖ’cülüğün sınırlarının,
örgüt yöneticiliği, üyeliği veya sempatizanlığının unsurlarını belirleyen yargı
kararlarının oluşması oldukça önemlidir.
Bugün FETÖ ile mücadelede en temel sorun ortada hukuki olarak suçun tüm
unsurlarını belirleyen bir kararın olmayışıdır. Her il, her kurum farklı kurallar
belirlemekte ve bazen keyfi tutuklamalar veya iş akdinin feshi gibi yaptırımlar
uygulanmaktadır
Özellikle iş akdinin feshi yetkisinin her kamu kurumunda oluşan komisyonlara
bırakılması birçok keyfiliği doğurmuştur. Bazen FETÖ okullarından birine
öğrenci gönderme nedeniyle bir kişinin iş akdi feshedilebilmektedir. Oysa bu
iş akdini fesheden yöneticinin kendisinin birçok FETÖ bağlantısı olmasına
rağmen yönetici görevine devam edebilmektedir.

Hukuki olarak yapılması gerekenler öncelikle yapılmadığından FETÖ ile mücadelede
toplum nazarında ciddi bir keyfilik algısı oluşmuştur. Bu nedenle ilk olarak yapılması
gereken bir içtihat kararının oluşması ve FETÖ örgütünde yöneticilik, üyelik ve
sempatizanlık kriterlerinin kesin, sarih, somut sınırlarının belirlenmesi
gerekmektedir.
Bu konuda en son Yargıtay 16. Ceza Dairesinin örgüt üyeliği ile örgüt sempatizanı
olmanın unsurları konusunda aldığı karar oldukça önemlidir. Bu karara göre bir
örgüte üyelik; “Örgüt amacını benimsemeyi, örgüt hiyerarşisine dahil olmayı,
verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olmayı gerektirir. Örgüt üyesi örgütle
organik bağ kurup faaliyetlerine katılmalıdır. Organik bağ, canlı, geçişken, etkin, faili
emir ve talimat almaya açık tutan ve hiyerarşik konumunu tespit eden bağ olup,
üyeliğin en önemli unsurudur. Örgüte yardımda veya örgüt adına suç işlemede de,
örgüt yöneticileri veya diğer mensuplarının emir ya da talimatları vardır. Ancak örgüt
üyeliğini belirlemede ayırt edici fark, örgüt üyesinin örgüt hiyerarşisi dahilinde
verilen her türlü emir ve talimatı teslimiyet duygusuyla yerine getirmeye hazır
olması ve yapmasıdır.

Silahlı örgüte üyelik suçunun oluşması için örgütle organik bağ
kurulması ve kural olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren
eylem ve faaliyetlerin bulunması aranmaktadır. Ayrıca örgüt üyesinin
katıldığı örgütün niteliğini ve amaçlarını bilmesi, onun bir parçası olmayı
istemesi, katılma iradesinin devamlılık arz etmesi gerekmektedir.”
Görüldüğü gibi Yargıtay 16. Ceza Dairesi FETÖ örgütüne sempati
besleyen, dini duyguları ile bu örgüte katılan sempatizanlar ile örgüt
üyeleri arasında açık ayrımlar ortaya koymaktadır. Bu açıdan
bakıldığında dershanesine giden öğrencinin, “faize bulaşmamak” adına
bankasına para yatıran esnafın örgüt üyeliği ile suçlanması anlamsızdır.
Uzun yıllar devletin en yetkili isimlerinin bu örgütün faaliyetlerine açık
destek verdiği ve halkı bu yönde teşvik ettiği düşünülürse durum
daha da net anlaşılacaktır.

Bu nedenle öncelikle bu normlar çerçevesinde örgüt üyeliği ile
örgüt sempatizanlığı arasında net, açık kriterler belirlenerek
yapılan işlemlerin gözden geçirilmesi sağlanacaktır. Bu normlar ve
kriterler ise herkese eşit biçimde uygulanacaktır. Bu normlara aykırı
olarak yapılan işlemler ise acilen düzeltilecektir.
FETÖ soruşturmalarının her ilde tek elden yapılması için düzenleme
yapılacak, özellikle üniversite, Milli Eğitim Bakanlığı vb. kamu
kurumlarının –varsa- keyfi uygulamaları hem denetlenecek hem de
bunlara son verilecektir. Soruşturmalar ve yargılamalar adaletin
işleyişini zorlaştıran siyasi baskılara karşı korunacaktır.

Cezaevlerinin Yönetimi
FETÖ ile mücadelede hukukilik ilkesi ihlal edildiğinden cezaevlerinde ciddi bir
doluluk yaşanmaktadır. İçeride her türlü ideolojik propaganda devam etmekte,
toplu dersler yapılmaktadır. Örgüt üyeleriyle birlikte tutulan sempatizanlar ve
ilgisiz şahıslarda yoğun bir örgüt propagandasına maruz kalmakta ve
muhtemeldir ki radikalleşmektedirler. Örgütün psikolojik yıkımı
gerçekleşmemiştir.
FETÖ örgütünde yöneticilik, üyelik ve sempatizanlığın hukuki kriterleri ölçüsünde
öncelikle örgütün yönetici kadrolarının diğerlerinden ayrılması ve içeride
radikalleşmenin önlenmesi öncelikli görevimiz olacaktır.

Evrensel insan hakları ve özgürlükleri ihlal edilmeden, terör örgütü üyelerinin
cezaevlerinde suçsuz insanları etkilemesine müsaade edilmeyecektir.
Örgüt yöneticiliği ve üyeliği kesinleşen mahkûmlar ile henüz mahkemesi devam
eden mahkûmlar bir arada tutulmayacaktır.

İDEOLOJİK MÜCADELE
Her terör örgütü eylemlerini meşrulaştırdığı, kitlesini motive ettiği ve siyasal
mesajını kodladığı bir ideolojiye yaslanır. Terörün öncelikle ideolojik bir altyapısının
olması gerekir. İdeolojik unsur, örgütün hareket noktasını oluşturur. Örgüt,
benimsediği ideoloji doğrultusunda hareket etmekte, stratejisini buna göre
belirlemektedir. Terör örgütlerinin siyasi eğitim adını verdikleri faaliyetlerin amacı,
örgütün dayandığı temel ideolojiyi örgüt mensuplarına benimsetmek ve örgütün
hedefleri doğrultusunda bilinçlendirmektir.

Bu yüzden bir terör örgütünü yenmek yalnızca onun silahlı eylemcilerini etkisiz hale
getirmek, finans kaynaklarını kesmek değildir. Aynı zamanda onun ideolojisini
toplum nazarında marjinalize etmek ve etkisizleştirmek de gerekir. FETÖ’nün sapkın
ideolojisini topluma anlatmak, toplumun dini hassasiyetinden istifade ederek
İslam’ın kötüye kullanılmasına engel olmak öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın,
YÖK’e bağlı İlahiyatların görevidir. Maalesef DEAŞ konusunda olduğu gibi
kurumlarımız bu görevi yerine getirmede yetersiz kalmışlardır.

FETÖ’nün ideolojisiyle mücadele edebilmek için öncelikle bu ideolojinin tüm
unsurlarının anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı
çatısı altında hızla bir FETÖ arşivi oluşturulacaktır. FETÖ’nün sesli, görsel ve
yazılı materyallerinin yok olmasına mevcut iktidar tarafından bilinmeyen bir
nedenle göz yumulmaktadır. Gazete ve dergilerinin arşivlerine
ulaşılmamaktadır. Biz öncelikle tüm materyallerin kendileri veya kopyalarının
bir merkezde toplanmasını sağlayacağız.
Bu konuda akademik çalışmaları teşvik ederek hızlıca FETÖ’nün
sosyolojik, siyasal ve teolojik olarak anlaşılmasına yönelik disiplinler arası
çalışmaya imkân veren araştırma merkezleri kuracağız.
Milli eğitim ve YÖK ile ortaklaşa eğitim programı ve ders müfredatı çalıştayları
yaparak hem Lise ve İmam Hatiplerde hem de İlahiyat Fakültelerinde bu tür
yapıların bir daha gençlerimizi ve çocuklarımızı devşirmemesi için ders içeriği
geliştirerek uygulanmasını sağlayacağız.

YURT SORUNU
FETÖ ve diğer terör örgütlerinin gençlerimizi çok kolay kandırmasının
sebeplerinden birisi de uzun süre ihmal edilen yurt ve kalacak yer sorunudur.
Mevcut hükümet iktidara geldiği günden beri gençlerin devlet yurtlarında
kalmasını yeterince teşvik etmemiştir. Özellikle bazı dini cemaat ve grupların
öğrencileri devşirmesi için yıllarca öğrencilerin yurt sorunu görmezden
gelinmiştir.
Büyük şehirlerde yüz binlere ulaşan üniversite öğrenci sayısını karşılayacak
yurtlar yapmak yerine başta FETÖ olmak üzere iktidara yakın cemaatlerin
yurtlarına öğrenciler yönlendirilmiştir. Öyle ki hangi üniversite öğrencisinin
hangi fakülteyi kazandığı ilk önce FETÖ tarafından bilinmekte ve aileler
aranarak öğrencinin gideceği ilde kalacağı yer konusunda ailelere psikolojik
baskı yapılabilmekteydi. Tüm şikâyetlere rağmen buna göz yuman hükümet
ancak FETÖ’nün darbe girişimi sonrası elindeki Kredi ve Yurtlar Kurumunu
kullanmayı akıl etmiştir.

Fakat hala büyük şehirlerde yurt sorunu çözülebilmiş değildir.
Bunun önemli bir nedeni hükümetin bu seferde başka gruplara
öğrenci kazandırma işine devam etmesi bundan hala
vazgeçmemesidir.
Doğru planlamayla, ihtiyaçlar dikkate alınarak acilen üniversite
öğrencilerinin yurt ihtiyacına kalıcı bir çözüm bulunacak,
öğrencilerimiz barınmak istemedikleri yerlerde barınmak zorunda
bırakılmayacaklarıdır. Bu konuda devlet üniversitelerinin yurt
yapma, yönetme ve konut üretmelerine kolaylık getirilecek yasal
düzenlemeler acilen yapılacaktır. Hedefimiz her üniversitenin kendi
öğrencisini
barındırabilecek
modern
yaşam
alanlarına
kavuşmasıdır.

KAMU PERSONEL ALIMLARINDA LİYAKAT VE ADALET ÖLÇÜSÜ
FETÖ ya da bir başka terör örgütünün devlet içine bu kadar kolay sızmasının, fark
edilmemesinin, devlet kadrolarını ele geçirmesinin en temel nedeni mevcut
iktidarın kamu personel alımlarında liyakati gözetmemesidir. Devletin personel
alımı yalnız siyasi, ideolojik ya da menfaat gruplarına bağlı olduğunda her türlü
terör örgütünün sızmasına imkan verilmiş olur.
Adında adalet olan iktidar kamu personel alımında ve kamu kaynaklarını
dağıtmada adalet ve liyakat ilkesi yerine cemaat mensubiyetini tercih ettiğinden
FETÖ’nün devlet içinde hızlı bir şekilde yapılanmasının önü açılmıştır.
Bürokraside, akademide, emniyette ve orduda hatta anlaşılıyor ki istihbarat
teşkilatında bile yıllarca uygulanan bu tehlikeli anlayış nedeniyle devletin hemen
hemen tüm kurumları FETÖ’ye teslim edilmiştir. Bu hastalık hala sürmekte,
iktidar kendi gibi düşünmeyen hiç kimseye yaşam imkânı vermek
istememektedir. Türkiye bir partinin sınırlı kadrolarıyla yönetilemeyecek kadar
büyük bir ülkedir.

Bizim yönetimimizde bireyin yetenek ve kapasiteleriyle eşit bir
yarış içinde, açık, şeffaf kurallarla elde etmesi gereken makamlar
bir cemaate, bir gruba, bir meşrebe ayrımcılık yaparak terk
edilmeyecektir. Hiçbir cemaate, gruba pozitif ayrımcılık
yapılmayacaktır.
Bu ülkenin yetenekli, kabiliyetli her bireyinin eşit fırsatlarla
yarışmasını ve kamu imkânlarından faydalanmasını sağlayacak açık,
şeffaf kurallar belirlenecektir. Biz emaneti “bizden olanlara” değil
bu vatanın, milletin yetenekli, liyakatli evlatlarına teslim edeceğiz.
Kamu malını ve imkân larını dağıtırken liyakati ve adaleti esas
alacağımızı açıkça beyan ediyoruz.

YURT DIŞI MÜCADELESİ
FETÖ örgütünün önemli üyelerinin çoğu yurt dışına kaçmıştır. Yurt
dışında, yıllarca mevcut hükümetin yanlış politikaları sonucu önemli lobi
faaliyetleri bu örgüt tarafından yürütüldüğünden, oldukça tahrip edici
bir FETÖ kadrosu bulunmaktadır. Batıyı tanıyan ve Batı’daki güç
merkezlerini etkileme yetenek ve kapasitesine sahip olan bu çevrelerle
üst düzeyde bir mücadele yapmak kaçınılmazdır.
Türkiye’nin elinde yurt dışında kullanabileceği bir çok enstrüman
bulunmaktadır. Başta Dış İşleri Temsilciliklerimiz olmak üzere, Diyanet
İşleri Başkanlığı, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
gibi kurumlarımızla koordineli yürütülecek bir mücadele etkili olacaktır.
Fakat bu zamana kadar yine liyakati esas almadıklarından bir seneyi
aşan sürede yurt dışında güçlü bir lobi faaliyeti yürütülmemiştir.

Türkiye şu ana kadar yurt dışına gönderdiği hiçbir personeli neyle karşılaşacağı,
FETÖ’yü nasıl anlatacağı konusunda eğitmiş bile değildir. Biz öncelikle Yurt Dışında
FETÖ Mücadelesi için bir üst kurul oluşturacağız. Bu kurul yurt dışında görev
öğretmeninden elçilik çalışanına kadar herkesi FETÖ konusunda bilinçlendirecek ve
bilgilendirecektir.
• Her ülkede o ülkenin ihtiyaçlarına göre lobi faaliyeti yürütecek personel özel
olarak eğitim programına alınacak,
• Yurt dışı basın, medya, televizyon, akademik çevreler, fuarlar ve forumlar gibi her
türlü platform Türkiye’nin bu haklı tezini anlatacağı bir fırsat olarak
değerlendirilecek,
• Her dilde uzmanlarınca hazırlanmış broşür, kitapçık, görsel materyal ile bir
mücadele seferberliği başlatılacaktır,
• FETÖ araştırma ve radikalleşme merkezleri kurularak araştırma ve incelemeler
teşvik edilecektir.

DEAŞ İLE MÜCADELE
ACİL EYLEM PLANI

DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE NASIL BAKIYORUZ?
Irak ve Suriye’de 2014 yılından itibaren ilan ettiği sözde devlet ile Türkiye için
açık tehdit boyutu artan bu örgüt El Kaide ideolojisinin yeni bir sürümü olarak
ortaya çıkmıştır. DEAŞ, Suriye ve Irak’taki iç savaştan, siyasi istikrarsızlıktan
beslenerek büyümüş olsa bile, ideolojisi itibariyle 1980’den itibaren genleşen
radikal selefi tekfirci ideolojinin bir devamı olarak görülmelidir.
Bir kimseyi yaptığı bir işten ya da sarf ettiği bir sözden dolayı kafir sayabilen bu
ideolojiye göre; oy kullanmak, demokratik bir ülkede yaşayıp kamu kurumlarında
görev almak, türbe ziyaret etmek, namaz kılmamak, laik bir devleti savunmak,
tasavvuf kültürüne sahip olmak, mecliste kanun yapmak veya bunları
yapanları/yapmayanları tekfir etmemek, örgüt mensuplarınca tekfir
edilmeye(kafir sayılmaya) bahane olabilmektedir. Müslüman dünyanın geneli
tarafından kabul edilen “günahları sebebiyle kimsenin dinden çıkmayacağı”
ilkesini reddeden bu yaklaşımın gençler arasında belli ölçüde kabul görmesi
endişe vericidir.

İslam dünyasının birçok bölgesindeki vekâlet savaşları uzunca bir süredir
radikal selefi tekfirci örgütler üzerinden yürütülmektedir. Bu örgütler
her ne kadar Müslümanların haklarını savunmak üzere savaştıklarını
iddia etseler de, İslam dünyasının istikrarsızlaşmasına ve Müslümanların
maddi ve insani sermayelerinin tüketilmesine neden olmaktadırlar.
Adı ne olursa olsun; Boko Haram, Eş Şebab, El Kaide, En Nusra veya
DEAŞ hepsi Müslümanların büyük çoğunluğunun tasvip etmediği,
dışlayıcı, tekfirci ve lafızcı bir din anlayışına yaslanmaktadırlar. Bu
örgütler İslam’ın kadim geleneğindeki hikmet ve irfandan uzak, yüzeysel
din bilgisiyle dünyada artan radikalleşmeye İslami bir kılıf
giydirmektedirler. Bu örgütlerle mücadele her şeyden önce Müslüman
ülkelerin en temel görevleri olmalıdır.

İNSANLAR NEDEN DEAŞ’A KATILIYOR?

Kurulduğu günden bugüne değin yaklaşık 110 ülkeden 40 bine
yakın yabancı teröristi kendi kontrolündeki topraklara çekmesini
bilen örgüt bu zamana kadar en fazla yabancıyı barındıran örgüt
niteliğini kazanmıştır. Dünyanın birçok bölgesinden farklı kültür ve
sosyal çevrelerden insanların nasıl motive oldukları ve ne adına
buraya geldikleri üzerine çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Bu
araştırmalara Türkiye’den katılımın düşük olması, akademik
camianın sınırımızda büyüyen ve bizi saran bu tehlike karşısında
teşvik edilmemesi büyük bir eksikliktir.

Araştırmalar örgüte katılanların arasında İslam’a yeni giren pek çok
batılının da bulunduğunu göstermektedir. DEAŞ’ın sözcülüğünü
yapan 1983 doğumlu ve Yunan asıllı Teksaslı John, örgütteki adıyla
Ebu Hasan el Muhacir ve DEAŞ saflarında terörist eylemler
içerisinde bulunurken ölen eski rap şarkıcısı Denis Cuspert bunların
en somut örnekleridir. Dini ideolojiler örgüte katılan bireyler için
güçlü bir motivasyon sağlasa da, bireyler yalnızca ideolojik
formasyonlarından dolayı DEAŞ’a katılmamaktadır. Yapılan analizler
her ülkeden, coğrafyadan insanların farklı nedenlerle bu örgüte
katıldığını ama çok hızlı biçimde örgüt kimliğini kazanarak
radikalleştiklerini göstermektedir.

Ülkelerin iç siyasi ve sosyal sorunları, ötekileştirilmiş
göçmenleri, kırılgan sosyal yapıları ve bireylerin kişisel
öyküleri gibi birçok etken bu örgütlerin eleman
kazanmasına yol açmaktadır. Batı dünyasında artan ırkçı
ve aşırı sağ siyaset, İslamofobi ve dışlama politikaları da
bireyleri bu örgütlere iten faktörlerdendir. Bize göre
örgüte katılımı artıran nedenleri çok boyutlu ve çeşitli
düzeyde ele almak zorunlu görünmektedir. Uzmanların
belirtiği gibi DEAŞ örgütünün eleman teminini sağlayan
etkenler üç aşamalı bir yapıda değerlendirilebilir. Bu yapı
Şekil 4’de özetlenmiştir.

Şekil 4. DEAŞ’ın Eleman Teminini Sağlayan Etkenler

Dolayısıyla bireyin bir gruba katılımını sağlayan faktörler
çeşitli olduğu gibi bireyin o gruba aidiyet duymasını
sağlayan faktörler de farklı olabilmektedir. Bizim
açımızdan en önemli olan Türkiye’ye has koşulların neler
olduğunu tespit etmek ve bunlarla mücadele
edebilmektir. Türkiye’de uzun zamandır kendisini dindar
olarak tanımlayan bir iktidar olduğu halde neden
gençlerimiz DEAŞ veya El Kaide ideolojisine bağlı
örgütlere katılmaktadır? Bunu tespit ettiğimizde bu tür
örgütlerle mücadelemiz de kolaylaşacaktır.

TÜRKİYE’DE DEAŞ’A KATILIMI SAĞLAYAN FAKTÖRLER
Türkiye’den DEAŞ’a katılımlar dünyanın bazı bölgelerine göre sınırlı bile
olsa, bir gencimizin dahi bu örgütlerde ziyan olmasına tahammülümüz
yoktur. Yaptırdığımız çalışmalar, Türkiye’nin birçok bölgesinden ve
ilinden DEAŞ’a katılım olduğu yönündendir. Bu rakamlar eldeki veriler ve
kayıtlar çok sağlıklı olmadığından tam olarak bilinmese de 1200’ün
altında olmadığı tahmin edilmektedir. Bu katılımlarda genel bir sınıf,
eğitim düzeyi ya da ekonomik gelişmişlik etkeni bulmak, henüz
yeterince bilimsel çalışma yapılmadığından, oldukça zordur. ODTÜ’den
bir öğrenci katılabildiği gibi ilkokul mezunu bir genç kız da bu örgüte
katılabilmektedir.

Bize göre Türkiye’de dindar bireylerin yaşam tarzına müdahale yoktur.
Bireyler, sistem tarafından dışarı itilmemektedirler. Ne Ortadoğu’daki
şartlar ne de Batı’daki şartları Türkiye için düşünmek mümkün
gözükmemektedir. Buna rağmen Türkiye’den Suriye’ye geçen
insanlarımızın olması bizi, Türkiye’de iten faktörlerden çok çeken
faktörlerin daha fazla rol oynadığı sonucuna götürmektedir. Diğer bir
deyişle var olan ve oluşmasına müsaade edilen radikal çevre ile dini
söylemler ve propaganda vatandaşlarımızı DEAŞ örgütüne doğru
yönlendirmektedir. Türkiye’nin Suriye krizini yönetememesi, oluşan
çatışmayı engelleme konusunda askeri önlemler kadar sosyal önlemleri
almaması etkili olmuştur. Ülkemizde bireyleri DEAŞ’a yönlendiren
faktörler Şekil 5’de gösterilmiştir.

Şekil 5 DEAŞ’ın Türkiye’den Eleman Teminini Sağlayan Etkenler

DEAŞ’IN GELECEĞİ
Suriye ve Irak’la uzun bir sınırı bulunan Türkiye için DEAŞ’ın büyük
toprak kaybına uğraması ve askeri yenilgisi önemli olmakla birlikte risk
ve tehlikenin bittiği anlamına gelmemektedir. Türkiye hem Batı ve Orta
Asya’dan gelen hem de Anadolu’dan savaşmak için giden teröristlerin
geçiş hattında bulunmaktadır. Hem giden hem de geri dönen teröristler
Türkiye’yi geçiş güzergahı olarak kullanmaya çalışmaktadırlar. Bu açıdan
diğer devletlerle işbirliği bu tehdidin azaltılması için büyük önem arz
etmektedir. Güvenlik güçlerimizin bu durumu engellemeye yönelik
gayretlerinin diplomatik, siyasi ve sosyal yönlerden de desteklenmesi
gerekmektedir.

Soufan Grubun yaptığı araştırma Suriye’ye giden yabancı teröristlerin 5600’ünün
geri döndüğü yolundadır. (Şekil 6) Türkiye’den gidenlerin ne kadarının döndüğü
konusunda kesin bir rakam olmasa da, bizi bekleyen tehlikenin de büyük
olduğunu söyleyebiliriz. DEAŞ’ın geri çekilmek zorunda kaldığı bölgelerden
binlerce insanın Türkiye’ye gelmek için yardım beklediğini biliyoruz. Suriye’de
çatışma bittikçe sadece DEAŞ değil En Nusra/Heyetu Tahrir Eş Şam ve benzeri El
Kaide tabanlı örgütlere katılan binlerce insan kadın ve çocuk Türkiye’ye dönmek
isteyecektir. Uzun sureli Suriye iç savaşı hem fiili olarak çatışmaya katılan hem de
ideolojik olarak buradaki gruplardan etkilenmiş on binlerce insanın sorumluluk
yükünü Türkiye’ye bırakacaktır. Türkiye bunlara karşı neler yapmalıdır? Bu
konuda detaylı bir çalışma yaparak stratejik bir eylem planı hazırladık.

Şekil 6. Suriye veya Irak’a en çok terörist katılımının olduğu ülkeler ve bu
ülkelere dönen terörist sayısı

DEAŞ’A KARŞI MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI

Bugün tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı ve Ortadoğu
coğrafyasında Türkiye’nin kendi sınırları içinde yüz yüze
kaldığı yabancı teröristler ve radikal tekfirci gruplarla
mücadeleyi yalnızca askeri bir güvenlik sorunu olarak
görmüyoruz. Bu sorunla baş edebilmek için mutlaka
kültürel ve ideolojik mücadeleye yer vermeliyiz. Bu
nedenle askeri ve polisiye tedbirlere ilaveten sosyal,
kültürel ve ideolojik mücadeleye büyük ölçekte önem
vereceğiz.

Göçmen Politikası ve Kampların Yönetimi
Türkiye haklı olarak Suriye iç savaşında yurtlarından edilen göçmenlere kucak
açmıştır ve hala açmaktadır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile AFAD’ın Kasım 2017
istatistiklerine göre sınır bölgelerimizde 21 geçici barınma merkezinde (kampta)
227.332 Suriyeli, 6.953 Iraklı göçmen barınmaktadır. Ayrıca ülkemizde kamplar
dışında kalan 3.075.781 Suriyeli bulunmaktadır. Bu konuda ilk baştan beri büyük bir
planlama eksikliği olduğunu ve gerekli hazırlıkların yapılmadığını biliyoruz. Sınırları
önce tüm geçişlere açan hükümet şimdi de tüm Suriye sınırını duvarla
kapatmaktadır. İlk günden beri sınırlarımızdan geçen göçmenlerin düzenli kaydı
tutulmamış, biyometrik kimlik bilgileri alınmamıştır. Göçmenler tüm Türkiye içine
dağıldıktan sonra kimlikvari tanıtım kartları verilerek kayıt altına alınmaya
başlanmıştır. Göçmenler konusunda bir bilgi bankası oluşturulması ve bu bilgi
bankasındaki tüm verilerin ilgili resmi kurumların erişimine açılması acilen yapılması
gereken işlerin başında gelir. Böylece kim kimdir ve kime hangi kurum yardım
etmektedir, bilinir hale gelecektir.

Türkiye’de birçok kurum göçmenler veya Suriye adına yardım toplamaktadır. Bu
yardımların kime veya hangi örgütlere gittiği yeterince denetlenmemektedir.
Böylece tekfirci radikal örgütlerin finansmanına yardım kuruluşları adıyla destek
olunabilmektedir. Oluşturulacak ortak bilgi bankası aracılığıyla yardımlar da
denetlenecek ve terör örgütlerinin finansmanına engel olunacaktır.
Kampların güvenliği, denetimi ve buralarda çalışacak uzmanların niteliği oldukça
önemlidir. Kamplar ilk günden beri farklı yardım kurumlarının uğrak yeri haline
gelmiş, kamplara gelenin kim olduğu, kamplardan gidenin de nereye gittiği takip
edilmemiştir. Kamplar İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, AFAD ve
yerel yönetimler tarafından yönetilmektedir. Sadece mahalli idare veya doğal
afetlere müdahale için yetiştirilmiş personel ile bu tip kamplar idare edilemez.
Kampların radikalleşmeyi ve aşırılığı önleyici yardım ve eğitim programlarına
alınması şarttır.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Terör ile mücadelenin en önemli ayağı, bireylerin bu gruplara
katılmaması ve katılanların geri döndürülmesi için terörle
mücadelenin sosyal politikalar ile desteklenmesidir. Terör ile
mücadeleye karşı sosyal politikalar geliştirmek öncelikle Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı’na düşmektedir. Bu zamana kadar
bu bakanlığımız bırakın terörle mücadelenin bir paydaşı olarak
görevlerini yapmayı, kadın-aile konusunda bile oldukça pasif
kalmıştır.

Biz hızla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda gerekli değişikliğe giderek
kamplarda ve kamp dışındaki göçmenlere yönelik görev yapacak radikalleşme
ve aşırılıkla mücadele uzmanlarının yetiştirilmesini sağlayacağız. Ayrıca teröre
bulaşmış ailelerle ve gençlerle görüşecek terör konusunda uzman danışman
ve psikologların yetiştirilmesi için gerekli kurumlarla protokoller yapacağız.
Türkiye ölçeğinde bir ülke için kabul edilemez olan terör örgütleri tarafından
devşirilmiş bir gençle konuşacak bir tek terör psikoloğumuzun olmamasıdır.
Şiddet ve aşırılık konusunda yetkililer hiçbir akademik çalışmayı yeterince
desteklememiştir ve kapasite inşa etme yönünde anlamlı bir adım atmamıştır.
Biz hem üniversiteler ve STK’larda bu konuların çalışılması için özel teşvikler
ve fonlar sağlayacağız hem de devlet bünyesinde mücadelenin söz konusu
boyutuna dair ciddi bir kapasite inşa edeceğiz

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
DEAŞ gibi dini kullanan terör örgütleri ile mücadele etmede
hükümetlerin en önemli paydaşlarından biri de Diyanet İşleri
Başkanlığı’dır. Dini konularda toplumu bilgilendirmek, bilinçlendirmek,
radikal örgütlere ve aşırı ideolojilere karşı farkındalık oluşturmak
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevleri arasında olmalıdır. 11 Eylül 2001
saldırısından bugüne dünyanın ana gündemi haline gelen El Kaide
ideolojisi ve radikal ideolojiler maalesef sadece bir DEAŞ raporu ile
geçiştirilmiştir. Oysa Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tekfirci radikal dini
grupları takip ettiği, analiz ettiği ve raporladığı çalışma gruplarını
şimdiye kadar çoktan hazırlaması gerekirdi.

Bu amaçla biz acilen Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Tekfirci Radikalizmle
Mücadele Enstitüsü’nü kuracağız. Bu enstitü DEAŞ gibi terör örgütleriyle
mücadele için karşı dini söylem oluşturmak, din görevlilerini bu konuda
bilgilendirmek ve toplumda bu örgüte karşı farkındalık oluşturmak için
gereken çalışmaları tasarlayıp yürütecektir.
Selefi tekfirciliğe karşı İlahiyat Fakülteleri ve İmam Hatip Okullarının
müfredatları gözden geçirilerek Mili Eğitim Bakanlığı ve YÖK ile birlikte bu
konuda ortak çalışmalar yapılacaktır. Son dönemde İlahiyat Fakülteleri’nde
baş gösteren Kelam, Mezhepler Tarihi ve Felsefe bölümlerinde yapılan
öğretim elemanı alım kısıtlamaları ve ders ağırlıklarının azaltılması
hatalarından ivedi bir şekilde vazgeçilecek, bu sahalar hak ettiği ağırlığa
kavuşturulacaktır.

Yapılan araştırmalar dini istismar eden terör örgütlerinin
propagandalarına karşı dini makul ve doğru şekilde öğrenmenin etkili
olduğunu göstermektedir. Toplumu radikal, aşırı tekfirci ideolojilere
karşı korumak ancak böyle mümkün olabilir. Hoşgörünün beşiği olan
coğrafyamızda Ebu Hanife, İmam Maturidi, İmam Şafi, Hacı Bektaş-ı Veli,
Hoca Ahmet Yesevi vb. sembol isimlerin etrafında oluşan ekollerin
tekfirci radikalizme karşı doğal bir set vazifesini de yerine getirdiğinin
bilincindeyiz. Bundan hareketle Anadolu irfanının merkezinde yer alan
ekollerin selefi radikalizmle mücadelede sahada daha aktif rol alması
mücadelenin zeminini güçlendirecektir.

REHABİLİTASYON MERKEZLERİ
DEAŞ’ın bize bıraktığı en büyük yıkım Suriye’de bu örgütlerin ideolojileriyle zehirlenmiş, eline
silah almış, onlarla uzun süre aynı hayatı paylaşmış, içerisinde kadın ve çocukların da bulunduğu
binlerce insandır.

Terörle mücadelenin önleme ve bastırmadan sonraki en önemli aşaması teröre bulaşmış,
ideolojisini benimsemiş eylemciyi yeniden topluma kazandırmaktır. Hükümet bu zamana kadar
bu konuda hiçbir adım atmamıştır. Türkiye’de teröre bulaşmış eylemcinin topluma
kazandırılması konusunda hukuki, sosyal ve bilimsel boşluğu ortadan kaldıracağız. Buna bağlı
olarak Türkiye’nin belli bölgelerinde cezaevi içerisinde ve dışında olmak üzere iki tip
rehabilitasyon merkezi açarak bu tür terör eylemcilerinin normal cezaevlerinde tutularak daha
fazla radikalleşmelerine ya da çevrelerini etkilemelerine müsaade etmeyeceğiz. Cezalarını bitirip
normal hayata geri dönenlerle teması, cezaevi dışındaki rehabilitasyon merkezleri sürdürmeye
devam edecektir.
Ayrıca bu eylemcilerin ihtiyaç halinde, eşleri, çocukları ve ailelerini de programa dahil ederek
onlara da rehabilitasyon desteği sunacağız.

RADİKALLEŞME VE AŞIRILIKLA MÜCADELE
ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
Türkiye uzunca bir süredir PKK terör örgütüyle mücadele
etmektedir. Bu konuda emniyet ve askeri personel oldukça
eğitimli kadrolara ve tecrübeye sahip olmuştur. Bu zamana
kadarki başarı da bu personelin özverili çalışmaları ve
kabiliyetleri sayesinde olmuştur.

Türkiye’nin bölgesel etkiler nedeniyle, çevresindeki terör örgütleri
giderek çeşitlenmekte ve farklılaşmaktadır. Yeni teknolojiler ve internet
çağı terör konseptinin hızla değişmesine neden olmaktadır. Terör
örgütlerine katılan bireylerin ilgileri ve onları örgütlere iten motivasyon
nedenleri de çeşitlenmektedir. Artık terör giderek bir radikalleşme ve
aşırılık sorunu haline gelmektedir. Bu sorunla baş edebilmek için Batı’da
birçok akademik merkez, kurum, enstitü kurulmuştur. Bu merkezler
hem saha araştırmaları hem de akademik araştırmalarla elde ettikleri
verileri analiz ederek güvenlik birimleriyle paylaşmaktadırlar.
Konvansiyonel orduların yerini hibrit orduların aldığı bir çağda soğuk
savaş yıllarından kalma istihbarat ve terörle mücadele yöntemleri hiçbir
fayda vermeyecektir.

Biz bu nedenle Emniyet, MİT ve TSK arasında eşgüdümü
sağlayacak bir güvenlik bürokrasisi inşa edeceğiz. Bu
güvenlik bürokrasisini ise DEAŞ gibi örgütlerin eleman
kazanma, ideolojik propaganda, finansman ve eylem
yapma tarzları konusunda çalışacak Radikalleşme ve
Aşırılıkla Mücadele Araştırma Merkezleri tarafından
destekleyeceğiz.

