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AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkil Halkın Kurtuluş Partisi olarak bir çok kez, karanlık bir yapılanma 
olan Fetullahçı Terör Örgütünün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için savcılığınıza suç 
duyurusunda bulunduk. Bu yapılanma siyasi iktidar tarafından korunup kollanmasaydı ne 
orduda ne yargıda ne de polis ve eğitimde örgütlenip büyüyemezdi.  Daha önce sunmuş 
olduğumuz dilekçelerde de belirttiğimiz üzere bu yapı AKP iktidarı döneminde adeta bir 
koalisyon ortağı şeklinde kabul görmüş ve büyümesine izin verilmiştir.

25 Ağustos 2004 tarihli MGK kararında da belirtildiği üzere; Anayasada 
zikredilen laik hukuk devletini yok etmek isteyen bu terör örgütünün üzerine gidilmesi 
gerekirken, AKP iktidarları döneminde bunun tersi yapılmış ve bu örgütün büyümesi 
sağlanmıştır. AKP yöneticileri ve bu karanlık örgüt üyeleri adeta eylem birliği içinde 
çalışmışlardır. Bu ilişki, 17-25 Aralık 2013 tarihine kadar da açık şekilde devam etmiştir. 
 

2- Bu yasa dışı ilişkinin bir kanıtı da 18 Mayıs 2021 tarihinde Halk TV'de 
yayınlanan Ahmet Davutoğlu röportajıdır. Bu röportajda dönemin Dışişleri Bakanı olan Ahmed 
Davutoğlu FETÖ ile ilişkilerini ve bu yapıya karşı AKP iktidarının yaklaşımını açıklamaktadır.

Halk TV’de yayınlanan 18 Mayıs 2021 tarihli  “Özel Röportaj” Programı, 
"https://odatv4.com/vid_video.php?id=91716"  internet adresinden izlenebilmektedir.

Bu röportajın bir kısmı şu şekildedir ;
"Barış Terkoğlu: Onu da şu açıdan Sayın Davutoğlu, ben hani bu Bengü hanım, bilgisi 
dahilinde Pensilvanya’ya gitti, Mehmet Ağar’ın açıklamasını hatırlattı. Arşivi taradığımda sizin 
de bir dönem Amerika Birleşik Devletleri’ne ziyaretinizde Pensilvanya’ya gittiğiniz gündeme 
gelince, siz hatta Cumhurbaşkanını bilgilendirdim demiştiniz. Cumhurbaşkanı sonradan 
öğrendim, bir polemik konusu da olmuştu o dönem 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le, 
sonra anılara yansımıştı. O arşivi taradığımda…

Bengü hanımın sorduğu soru yani Pensilvanya’ya devletin bilgisi dahilinde gitmek ne demek? 
Bir de biraz önce şunu söylediniz ya; “Ben yaptığım her görüşmeyi not aldım, devletin bilgisi 
dahilinde olması açısından.” Pensilvanya’da not aldınız mı o görüşmenizi de? Mehmet Ağar 



  

gibi isimler bu açıdan görevlendirilmesi doğru isimler mi? Siz Tabiî ki bir kamu görevlisisiniz.

Ahmet Davutoğlu:  Ben onu görevi verecek olan kişi takdir eder  yani Mehmet Ağar doğru mu 
değil mi. Onu kimin verdiğini bilmediğim için doğru veya yanlış demem doğru olmaz. Ama 
Pensilvanya, hayatta bu kişiyle FETÖ şeyi bir kere karşılaştım o da o zaman. Öncesinde, 
sonrasında hiç… Ne Asya [Finans] şeyin bilmem açılışında oldu, ne o ne bu yok. Galiba bir 
kere ta 20-30… Bir konferansta ben bir konuşma yaptım da o sırada orda mıydı? Yani bir 
uluslararası bir konferansta, bir onu hatırlıyorum onun dışında yok.

Benim o zaman ben Bakanım, Başbakan da Sayın Erdoğan. Bu yapı, o sırada tabiî 17-25 Aralık 
yok daha şey belli değil, Türkiye’nin özellikle dış politikası konusunda uluslararası alanda son 
derece zararlı yayınlar yapmaya başladılar, Türkiye’yi zora sokacak. Daha sonra zaten işte 
MİT TIR’larına yapılan şey benim o görüşmeden 4 ay sonra falandır.

Bunlar olunca ve böyle faaliyetleriyle ilgili muhtemel riskler ortaya çıkınca ve Türkiye içinde 
de, devlet içinde yapılanma özellikle Hakan Fidan, bunlarla tavrım o zaman değişmedi. 7 Şubat 
2012’de Hakan Fidan çağırıldıktan itibaren devlette ben operasyon yani bir temizlik yapılması 
gerektiğini sayın Cumhurbaşkanına da söyledim. Kendim de Dışişleri Bakanlığında Müsteşar 
Feridun Sinirlioğlu’nu çağırdım, bu yapının bir sirayet şeyi var daha küçük yeni bakın, tümüyle 
temizleyeceksiniz dedim ve çalışmalara başladık.

Suat Toktaş: Buraya bir dikkat çekebilir miyim? 7 Şubat 2012’de MİT krizinden sonra siz Sayın 
Erdoğan’ı…

Ahmet Davutoğlu: Zaten Sayın Erdoğan da orada açık bir şekilde tavır aldı, Allah için şeye 
Sayın MİT Müsteşarına gitme, dedi bir tavır aldı. Ama ben kendi Bakanlığımdan sorumlu 
olduğum için Bakanlıkta da Sayın Feridun Sinirlioğlu Müsteşardı, çağırdım. Devlet içinde 
Başbakanın görevlendirdiği, Başbakana bağlı bir MİT Müsteşarına karşı böyle bir şey 
yapılıyorsa burada bir yapılanma var, kendi içinde entegre bir şey, buna karşı tedbir 
alacaksınız ve Bakanlıktan gerekli adımları atın dedim, yani Bakanlıkta bir şey olmaması için.

Şimdi o şeye geliyorum, Eylül’de Birleşmiş Milletler’e giderken Sayın Başbakanla, Sayın 
Erdoğan’la oturduk bunu nasıl engelleriz?

Bir, bunların yurt dışındaki bize karşı işlemeye başlayan propaganda makinelerine nasıl dur 
deriz?

İki, Türkiye’de devlet içinde bir devlet haline dönüşmeye başlıyorlar, bunu nasıl engelleriz? 
Oturduk değerlendirdik ikimiz başbaşa. Ve vardığımız sonuç şuydu; bunun herhangi bir yabancı 
istihbarat tarafından kullanılmasına izin vermemek için Türkiye’ye gelmesinde fayda var, yani 
Türkiye’ye getirilmesi lazım. Ha o sırada hakkında hukuki bir şey olmadığı için de Türkiye’ye 
gelmeye ikna edilmesi lazım veya konuşulması lazım ki en azından bir başka gücün elinde 
kullanılmasın.

Barış Terkoğlu: Davet ettiniz Türkiye’ye.

Ahmet Davutoğlu: Bu bir devlet görevidir bakın. Veren belli, yapacak olan belli. Benim amirim 
Başbakan o sırada, Başbakan bana bu görevi verdi, ben bunu yapmam demem. Ya ben bunu işte 
şu risk… Ben hayatta devlet adına risk almaktan kaçınmadım, ya ilerde başıma şu gelir bu gelir 
ben gitmeyim falan demedim. Mesele bu mu efendim, Tamam.



  

Oradan yani New York’tayken gittik bir görüştüm.

Sonra da benim amirim kim burada?

Başbakan.

Ve bu görüşmenin belli bir mahremiyeti var. Yani kayıt dediğim şu: Tuttuğum notları da sayın 
Başbakana hani sözlü olarak ifade ettim ve söyledim, kendisi de bilir. Kesinlikle iyi niyetliler 
değil, orada öyle böyle birtakım şeyler söylendi. Tabiî ikna için gittim, hedefim, misyonum bu 
olduğu için belli bir esneklik içinde konuşuyorsunuz.

Ama dikkat edin onlar da bu görüşmeyle ilgili, geldi bize şunu teklif etti, bunu yaptı böyle bir 
şey ki her şeyi şey yapan, dinleyen falan bir gruptan bahsediyoruz.

Barış Terkoğlu: Ama siz davet ettiğinizi Türkiye’ye söylediniz biraz önce.

Ahmet Davutoğlu: Tabiî. Gelmeniz gerekir Türkiye’ye.

Suat Toktaş: Neden gelmesi gerektiğini nasıl izah ettiniz?

Ahmet Davutoğlu: Şu anlamda, sizin Türkiye’de hani o zaman 28 Şubat şartı[ndan dolayı] 
çıktıysanız, 28 Şubat şartları yok ülkede. Şeyi de söyledim ama şu yayınlarınız bize zarar 
veriyor. Türkiye’nin âli menfaatleri açısından Türk dış politikası bağlamında, Dışişleri Bakanı 
olarak söylüyorum bunu yine. Tabiî Sayın Erdoğan’ın… Bunları da hep yazdım ben şeyde o 
kitapta yani gizli, saklı şeyler değil. Araştırma Komisyonuna verdiğim raporda da var bunların 
bir kısmı.

Bengü Babaeker Şap: Ne yanıt verdi?

Ahmet Davutoğlu: O, şu anda şey övgüyle yani Türkiye’nin gidişinden ben haberdar değildim 
bu kadar şeylerden, o hani medya şeylerinden bakayım falan, dedi. Şu anda şey bir ifadeyle, 
geçiştiren bir ifadeyle gelmemi gerektiren bir durum yok, sonra bakarız hani geçiştirmeye çalıştı 
intibaındayım. özetle söyleyeyim.

Net ben de birkaç kere şu anda sizin Türkiye’de olmanız lazım ve Türkiye’de 28 Şubat dönemi 
gibi bir risk yok. O zaman bile ben gitmeyi doğru görmem yani bu ülkede, bu ülkenin şeyi en zor 
şartları da dahil olmak üzere bu ülkedir bizim esasımız.

Aldığım hissiyat şuydu, gelmeyecek. Geldim Sayın Başbakana. Efendim dedim, benim aldığım 
hissiyat gelmeyecek, bu çalışmalarını da durdurmayacaklar, muhtemel her türlü şeye karşı, 
olabilecek olaya karşı tedbir almakta fayda var. Ve devlet içinde yapılanmaları konusunda da 
tedbir almakta fayda var.

Ben Sayın Başbakana da oda bu kanaatleri teyit etti ve benim görevim bitmiş oldu. Bu devlet 
görevidir, ben hani ilerde şu gelir başıma, bu gelir diye hiçbir görevden kaçmam. O gün Türkiye 
aleyhine bir faaliyete durdurabileceksem herkese… Dışişleri Bakanıyım çünkü hani işin bir de 
dış politika boyutu var.

Sayın Başbakan da bunları dinledi, haklısın dedi, bunlara güven olmayacak, dedi. O konuda 
bizimle Erdoğan arasında bir görüş ayrılığı çıkmadı o aşamada. Benim görevim de bitmiş oldu. 
Şimdi Sayın Ağar’ın kim tarafından görevlendirildiğini, görevinin amacı neydi, nasıl netice 



  

alındı bilmiyorum.

Barış Terkoğlu: Birde iş adamları var burada biliyorsunuz hani iş adamlarıyla birlikte 
gitmişlerdi.

Ahmet Davutoğlu: İşte o konularda ben spekülasyon yapmak istemem ama devlet dediği 
kimdir? Devlet dediği Sayın Cumhurbaşkanıysa mesela şimdi o zaman Başbakanken her ikisine 
de şey yapmak düşer. Şimdi bir hususu daha şey yapayım. Sayın Erdoğan da o spekülasyonlar 
yapıldığı dönemde, ben Başbakanken galiba 2015 Mayıs veya Haziran ayıydı. Şunu da açık 
söyledi, Sayın Davutoğlu benim bilgim dahilinde ve benim talimatımla gitmiştir ve gelip bana 
gerekli bilgilendirmeyi yapmıştır, diye de söyledi.

Yani burada ben bugün Sayın Cumhurbaşkanıyla ihtilaf edebilirim ama asla onun hakkı olan bir 
hususu da zikretmekten kaçınmam, orada bu konuda da gerekli şeyleri söylemiştir. Dolayısıyla o 
defterin açık tarafı yok yani gerekli hiçbir şekilde kendime saklı tuttuğum bir husus değil.

Suat Toktaş: Şimdi bambaşka bir şey olacak ama cümlenizin arasındaki bir şeyi sormak isterim. 
Hakan Fidan’ın ifadeye gitmesi veya gitmemesi yönünde o dönem Sayın Cumhurbaşkanıyla, 
Sayın Başbakan arasında ihtilaf olduğu yönünde iddialar vardı biliyorsunuz, öyle iddialar çıktı; 
doğrudur, değildir bilmiyoruz. Sayın Erdoğan gitme dedi, diyorsunuz.

Ahmet Davutoğlu: Şimdi ben o ihtilafı bilmem ama o konuda bir şey söylemem ama olayın…

Suat Toktaş: Biri git dedi, biri gitme dedi gibi şeyler olmuştu ya onu söylüyorum.

Ahmet Davutoğlu: Yok zannetmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Gül’le, Sayın Başbakan 
Erdoğan’ın, o dönem itibariyle söylüyorum, arasındaki görüşmeyi bilmiyorum ama öyle bir şey 
olduğunu düşünmüyorum. Yalnız olay şey şudur, o gün biz bu haber geldiğinde Sayın Başbakan 
Erdoğan’la cenazede birlikteydik bir hocamızın cenazesinde, İstanbul’da. Havaalanına 
giderken bazı dış politika konuları da vardı birlikte konuşmak için arabaya bindik yani onun 
arabasına, o sırada Sayın Fidan, Sayın Erdoğan’ı aradı ve orada bilgi aktardı.

Suat Toktaş: Bizzat tanık oldunuz.

Ahmet Davutoğlu: Beraberdik tabiî tabiî beraberdik. Ve ben de konuya müdahil oldum çünkü 
duydum. Ve şunu da söyledim; “Efendim şu anda MİT Müsteşarı değil, siz ifadeye 
çağırılıyorsunuz; bir kere MİT Müsteşarı giderse bir daha bu devleti yönetemeyiz”, dedim.

Sayın Erdoğan da hem bana hak verdiğini söyledi hem de Sayın Fidan’a, gitmeyeceksin, ben 
geldiğimde Ankara’da görüşelim, dedi. Daha sonra Ankara’da görüşmek üzere anlaşıldı, 
anlaştılar. Ama ben de kanaatimi kendisine zikrettim. MİT Müsteşarı fiili bir görev, Başbakan 
görevdeyken MİT Müsteşarının ifadeye çağırılması, Başbakanın ifadeye çağırılmasıdır. Devlet 
hiyerarşisinde de hukuk hiyerarşisinde de böyle şey olmaz, bir soru varsa size veya bize veya 
hükümete sorulmalı. Başbakan talimatıyla çalışan Genelkurmayın ya başkan ya da MİT 
Müsteşarı gibi yetkililer ifadeye çağırıldığı anda Başbakanlık otoritesi biter. Ben o konuda da 
Sayın, Başbakandı o zaman, dirayetli davranmıştı, gitmemesi gerektiğini söylemiştir.

Suat Toktaş: Bunu şundan… Dönem tanıklıkları önemli…

Ahmet Davutoğlu: Ama geçmişe de çok takılıp kalmamalı. Bunların bir kısmını ben anlattım 
zaten.



  

Suat Toktaş: Yo zaten orada hani soru işaretleri vardı. Belki hani tanıklığınız vardır, o vuzuha 
kavuşsun diye. Bir de sonuçta tersi bir durum, bilinenin dışında tanıklığınızı anlattığınız zaman 
haber değeri var bizim açımızdan.

Ahmet Davutoğlu: Tabiî tabiî siz vazifenizi yapıyorsunuz."

Ahmet Davutoğlu bu görüşmeyi ABD'ye Eylül 2013’te BM toplantısına gittiği 
dönemde yapmıştır. Davutoğlu, görüşmeyi  o dönemde Başbakanlık görevi yürüten Recep 
Tayyip Erdoğan'ın bilgisi ve talimatıyla yaptığını belirtmektedir. Bu görüşme yapılırken bu 
örgütün devlet iradesinden bağımsız ve devlet hiyerarşisi dışında bir yapılanma içerisinde 
olduğu her iki kişi tarafından da bilinmektedir. 

Kuralların uygulandığı bir hukuk devletinde, anayasal düzene karşı faaliyet 
yürüten bir yapının devlet içerisinde örgütlenmesine izin verilmemesi gerekirdi. Böyle bir 
yapının varlığı öğrenilir öğrenilmez de kolluk güçleri ve yargının müdahalede bulunması 
gerekirdi. Bu yapılmak yerine yeniden ortaklığın yeniden oluşturulması için müzakereler 
başlatılmıştır bir terör örgütüyle. Bir önlem alınmadığı için de, sonrasında 15 Temmuz olayı 
vaki bulmuştur. Oysa hukuk devleti kuralları ve kurumları işletilse böyle bir kalkışma 
yaşanmayacak ve insanlar ölmeyecek, ülkemiz bir sıkıyönetim haline sokulmayacaktı.

Böylelikle söz konusu terör örgütüyle müzakere edilmesi vaatlerde bulunulması 
kamuya ve devlet kurumlarına zarar vermiş, terör örgütünün faaliyetlerini kolaylaştırmıştır.  Bu 
nedenle bu fiili işleyen şüpheliler, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışan bir silahlı örgüte 
yardım etmiş olmaktadır. (  Örgütlü Suça Yardım Etme, TCK md. 220/7 ) Bunun yanında 
Ahmet Davutoğlu'nun beyanlarına göre en geç Eylül 2013'te bu örgütün gerçek amacı 
öğrenilmiş olmaktadır. Bu durumu öğrenilir öğrenilmez  kamu görevlisi olarak şüphelilerin 
yargı makamlarına başvurması gerekirdi. Bu  yapılmak yerine beklemek tercih edilmiştir. 
Böylelikle "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi TCK md 279" suçu da  oluşmaktadır.  

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda ayrıntılıca anlatılan nedenlerle; şüpheliler hakkında 
Örgütlü Suça Yardım Etme (TCK md. 220/7) ve Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi  (TCK 
md 279) suçları uyarınca soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını vekaleten  talep ederiz. 
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