
Sayın Ahmet Davutoğlu’na Yöneltilen Sorular 

1) Bakanlık ve Başbakanlık yaptığınız süre içerisinde FETÖ 
örgütlenmesi hakkında resmi veya gayri resmi herhangi bir 
istihbari bilgi aldınız mı? Aldıysanız bu bilgilerin niteliği, içeriği 
ve kapsamı ile bu bilgiler çerçevesindeki girişim ve 
çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?  

2) Bakan ya da Başbakan olarak görev yaptığınız süre zarfında 
FETÖ yapılanmasına karşı, çalıştığınız cumhurbaşkanları, 
başbakanlar ya da genelkurmay başkanlarıyla herhangi bir 
değerlendirmeniz oldu mu? Bu değerlendirmeler kapsamında 
FETÖ’yle yürütülen mücadeleler hakkında bilgi verebilir 
misiniz  

3) 15 Temmuz 2016 gecesi neredeydiniz, darbe girişiminden nasıl 
haberiniz oldu, darbe girişimi ile ilgili neler yaptınız? 
Darbecilerden size yönelik bir tehdit veya saldırı oldu mu?  

4) Örgütün henüz bir cemaat, hizmet vb. isimlere anıldığı legal 
faaliyetler döneminde söz konusu örgütle herhangi bir ilişkiniz 
oldu mu? Başbakan sayın recep Tayyip Erdoğan’ın bilgisi ve 
izni dahilinde Fethullah Gülen ile bir görüşme yaptığınızdan 
bahsedilmektedir. Bu konuya açıklık getirir misiniz?  

5) Örgütün Türkiye ve dünya çapındaki nihai gayesi hakkındaki 
kanaatiniz nedir?  

6) Örgütün diğer ülkelerdeki faaliyetlerinin sınırlandırılabilmesi ve 
Türkiye aleyhine çalışmalarının etkisiz kılınabilmesi için 
alınabilecek tedbirler hakkındaki önerileriniz nelerdir?  

7) Rus uçağının düşürülmesi hadisesinin Türkiye-Rusya ilişkilerini 
sabote etmek üzere düzenlenmiş manipülatif bir vaka olduğu 
yönündeki düşünceler hakkındaki kanaatiniz nedir? 

8) Darbe girişimi öncesinde örgütün bu veya buna benzer bir 
teşebbüste bulunabileceğine dair bir kanaat, duyum, bilgi veya 
şüpheniz var mıydı? 17-25 Aralık öncesi FETÖ tehlikesinin bu 
boyutlara varabileceğini değerlendirmiş miydiniz? 



9) Darbe girişimini tam olarak nerede ve nasıl öğrendiniz? Girişim 
hakkında bilgi almak ya da telkinde bulunmak için kimleri 
aradınız ve neler konuştunuz? 

10) Darbe girişiminin arkasındaki dış güç ve aktörler ile darbe 
girişiminin asıl hedef ve gayesi hakkındaki kanaatleriniz 
nelerdir?  

11) Dışişleri Bakanı olduğunuz dönemde makamınızın 
dinlenmesine ilişkin değerlendirmeniz nedir?  

12) Darbe öncesi tehlike konusunda Genelkurmay Başkanı 
Hulusi Akar ile görüştünüz mü? Başbakanlığınız süresince 
bürokratları FETÖ konusunda uyardığınız ve yapı hakkında 
detaylı bilgi istediğiniz basına yansıdı. Uyardığınız 
bürokratlardan yapı hakkında tatmin edici kapsam ve nitelikte 
bilgiler geldi mi?  

13) Başbakanlığınız döneminde FETÖ ile mücadele konusunda 
bir özeleştiriniz var mı?  

14) Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yapmış bir devlet adamı 
olarak, 15 Temmuz darbe girişimini anlatmak için yurtdışında 
temaslarda bulundunuz mu? Ne tür girişimlerde bulundunuz?   

15) FETÖ/PDY'nin 40 yıla dayanan bir geçmişi var. Bu 
örgütün kurumsallaşması ve finansal olarak süratle büyümesi ise 
90'lı yıllarda gerçekleşmiştir. 1979 yılında kurulan Kaynak 
Holding ve 1996 yılında kurulan Bank Asya, 90'lı ve 2000'li 
yıllarda örgüt sermayesi ile hızla büyümüştür. Sonuç itibariyle; 
küçük şirketler, devasa holdingler haline gelmiştir. Devlet aklı, 
himmet paraları ile örgüte böyle devasa finansal güç 
oluşturulmasını nasıl tespit edememiştir? Tespit edebildiyse, 
gereğinin yapılması konusunda nerede sorun yaşanmıştır?  

16) Akademisyen ve devlet adamı niteliklerinizle FETÖ 
yapılanmasını nasıl değerlendirirsiniz? FETÖ’yü, siyasi 
tarihimiz ve dini geleneğimiz açısından nasıl bir çerçeveye 
oturtursunuz? 



17) FETÖ’nün elebaşı Fethullah GÜLEN’in, “fert” olarak 
kişilerin ve “gruplar” olarak toplumun dinî duygularına hitap 
ederek onları ikna ettiği, bir müddet sonra, bu samimi duyguları, 
şahsının veya cemaatin / örgütün menfaatleri doğrultusunda 
kullandığı müşahade edilmiştir. Din eğitimi ve dinin topluma 
anlatımında eksiklik ve/veya yetersizlikler olduğu, bu eksiklik 
ve/veya yetersizliklerin ortaya çıkardığı boşluğun, cemaat 
ve/veya tarikatlar tarafından doldurulduğu iddia edilmektedir. 
Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?  

18) FETÖ’nün elebaşı Fethullah GÜLEN’in, 1970’li yılların 
başından itibaren örgütlenmeye başladığı bilinmektedir. Örgütün 
ortaya çıkışı ve özellikle 1970’li yılardaki niyeti ve kuruluş 
maksadı sizce farklı mıydı? Kanaatinize göre örgüt, devleti ele 
geçirme hedefini ve darbeci kimliğini sonradan mı edinmiştir? 

19) Komisyonumuz tarafından dinlenen genelkurmay 
başkanlarının tamamı, bu yapıya ilişkin uyarılarda 
bulunduklarını, ancak hükümetlerden destek alamadıkları 
anlamına gelen ifadeler kullandılar. Siyasetin bu yapıya göz 
yumduğunu iddia değilse de ima eden bu görüşe yönelik 
düşünceleriniz nedir? 

20) Türkiye’deki güvenlik ve istihbarat hizmetlerinin MİT, 
Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile 
Jandarma Genel Komutanlığı arasında bölüşülmüş olması ve 
dağınık bir görünüm arz etmesinin muhtelif hizmet 
aksaklıklarına sebep olduğu iddia edilmektedir. 

a. Genelkurmay Başkanlığı, MİT'ten istihbarat alamadığını, 

b. MİT, asker kişiler hakkında istihbarat toplanmasının kendi 
mevzuatı açısından mümkün olmadığını, 

c. Genelkurmay Başkanlığı ise Emniyet ve Jandarma'dan 
istihbarat temin etmenin güçlüklerini gündeme 
getirmektedir.  

d. Ayrıca bazı üst düzey bürokratlarca Komisyonumuza 
verilen beyanlarda kurumsal taassup ya da yetersiz 



eşgüdüm ve işbirliği sebebiyle kurumların ellerindeki 
istihbarî bilgileri zaman zaman başka kurumlarla 
paylaşmaktan imtina ettikleri ifade edilmiştir.  

e. Tecrübeleriniz ışığında güvenlik ve istihbarat alanındaki 
cari kurumsal düzenin eksiklik ve zafiyetleri nelerdir? Bu 
zafiyetler nasıl giderilebilir? Kurumsal yeniden yapılanma 
kapsamında güvenlik ve istihbarat kurum ve kuruluşlarının 
görev ve teşkilatları ile bu kurumlar arasındaki ilişkiler 
hakkındaki tavsiyeleriniz nelerdir? 

21) FETÖ mensuplarının, başta emniyet teşkilatı ve orduya ait 
kadrolar olmak üzere, bütün kamu kurumlarına sinsice sızdığı ve 
15 Temmuz öncesinde bazı birimlerde söz sahibi olduğu 
değerlendirilmektedir. İnanç, ibadet ve vicdan özgürlüğü 
önündeki bazı engeller sebebiyle, insanların dinî inançlarının 
icaplarını yerine getiremedikleri, kendilerini gizledikleri, bu 
sebeple kamu kurumlarına ancak takiyye yaparak girebildikleri 
ve halk nazarında da bu tür bir usulün takip edilmesinin belli 
ölçülerde kabul gördüğü, bu durumun FETÖ’nün devlete 
sızmasını kolaylaştırdığı ileri sürülmektedir. Bu konudaki 
düşünceleriniz nelerdir? 

22) MİT'in 1990’lı yılların başından itibaren sivilleştirilmesinin 
özellikle askerî istihbaratın toplanmasında zafiyete sebep olduğu 
yönünde iddialar ileri sürülmektedir. Komisyonumuza beyanda 
bulunan bazı eski genelkurmay başkanları MİT’in askerî 
yönetici ve personelden tamamen arındırılmasının 
sakıncalarından söz etmiştir. MİT’te tekrar askerî yönetici 
istihdam edilmesi, örneğin MİT Müsteşar Yardımcısının bir 
asker olması önerisi hakkındaki kanaatiniz nedir? 

23) Yetkili makamlarda bulunduğunuz süre boyunca 
FETÖ’nün kayıt dışı para kaynakları ve transferleri hakkında 
şüpheleriniz oldu mu? Bu konunun araştırılması talimatı verdiniz 
mi? Ne tür bilgiler elde ettiniz?  

24) Darbe girişimleri, bürokratik makamların siyasi veya 
ideolojik gayelerle sistematik olarak ele geçirilmesine yönelik 



faaliyetler, kamu yetki ve otoritesinin usulsüz ve hukuksuz bir 
şekilde gasp edilmesi ve siyaset ile kamu hayatına yönelik diğer 
gayrimeşru müdahale teşebbüslerinin tekerrür etmesini önlemek 
bakımından, bilgi, gözlem ve tecrübeleriniz ışığında; hukuk, 
eğitim, din-devlet ilişkileri, güvenlik ve istihbarat gibi alanlarda 
alınması gereken tedbirler ile kurumsal yeniden yapılanma 
önerileriniz nelerdir? 

25) Komisyonumuzun çalışma alanı ile ilgili başkaca tespit ve 
önerileriniz var mıdır? 

 

 

 

  



 


