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Sunuş

İnsanlığın yeryüzündeki serüveninin Hz. Adem’le baş-
ladığını bildiren üç kutsal kitabın tek tahrif edilmemişi olan 
yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, insanın henüz insan olma-
dan önce de çok uzun bir gelişme süreci geçirdiğini ima ede-
rek şöyle diyor:

“İnsan(ın tarih sahnesinde görünmesin)den önceki dö-
nem, sonsuz bir zaman kesitinden ibaret (değil) midir; insa-
nın henüz dikkate değer bir varlık olmadığı (bir zaman ke-
siti)?” (İnsan Suresi/1)

Sonra insan sorumlu bir varlık olarak tarih sahnesine 
çıktı ve donatıldığı tüm yeti, yetenek ve özelliklerle kendini, 
çevresini ve geleceğini inşa etmeye başladı. Bu sosyolojik ev-
renin ne kadar sürdüğü hakkında antropolog ve paleonto-
logların verdiği bilgilere bakılacak olursa, binlerce yıl insan-
lık son derece basit, sade ve belirsiz bir hayat yaşadı. Ne var 
ki, Yüce Allah’ın kendisine ihsan ve in’amda bulunduğu yeti 
ve yeteneklerle bir zaman sonra dünyanın en güçlü, mukte-
dir ve belirleyici varlığı haline geldi.

İnsanlık sorunları da işte o zaman belirgin bir hal aldı. 
Nüfusu arttı, beslenme, barınma ve diğer biyolojik/psikolojik 

Yenikapı Ruhu ........................................................................ 174
Milli İrade ................................................................................ 175
FETÖ’nün, Devlet Geleneğine Verdiği Zararlar................. 176
15 Temmuz’un Neden Olduğu Başka Zararlar ................. 177
15 Temmuz’un Sonuçları ...................................................... 178
Bir Hatırlatma ......................................................................... 179
Yeni Terör ve Terörist Tanımları ........................................... 182

Sonuç ........................................................................................... 185

Kaynaklar .................................................................................... 187



10 11

ihtiyaçları çoğaldı, bunların karşılanabilmesi, hakça pay edi-
lebilmesi insanlar arasında çeşitli iş bölümlerinin yapılması 
gereğini ortaya çıkardı. Ancak bunlarla beraber, donatıldığı 
yeti ve yeteneklerin arasına serpiştirilmiş bencillik, egemen 
olma, sahiplenme, kıskanma, haset ve fesat gibi kötücül dür-
tüler de insan eylemlerinin yön ve amacında sapmalar mey-
dana getirmeye başladı.

İşte o günden sonra, insanoğlunun yeti, yetenek ve do-
nanımlarını kullanma becerisi ile yukarıda saydığımız kötü-
cül dürtülerinin birleşmesinden, çarpışma ve çatışmasından 
beslenen bir muhassala olarak siyaset denen gerçeklik de ta-
rihi şekillendirmeye başladı.

Dr. Şadi Yazıcı, endüstriyel bir ürünü nihai haliyle değil, 
üretim süreçlerinin ilk basamağındaki hammadde haliyle ele 
alıp adım adım ürün haline gelişini anlatan bir bilim adamı 
gibi, bu eserinde, insan faaliyetlerinin en önemlilerinden biri 
olan “siyaset” olgusunu benzer bir ayrıntıyla ele alıyor, siya-
setin çok yönlü ve tarih yapıcı işlevine dair önemli çıkarsa-
malarda bulunuyor. Ancak bütün anlatımlarını, bir ipliğe diz-
diği boncuk taneleri gibi, 15 Temmuz 2016’daki hain askeri 
kalkışmanın öncesine ve sonrasına bağlayarak Türkiye’nin 
sancılı demokrasi tarihini büyük bir vukufiyetle irdeliyor. Ye-
tinmiyor, roman tadındaki akıcı üslubu, vakıaya uygun anek-
dotları ve heyecan dolu yaklaşımları ile tarihe intikal etmeyi 
hak eden önemli tespitlerde bulunuyor.

İşaret Yayınları olarak, Dr. Yazıcı’nın bu eserinin de di-
ğer çalışmaları gibi ilgiyle okunup takdir göreceğine inanı-
yor, başarılı ve verimli çalışmalarının bundan sonra da de-
vamını diliyoruz.

Dr. İsmet UÇMA 
İstanbul, 2017

Giriş

Ünlü Fransız tarihçi ve sosyolog Maxime Leroy’un bir 

tespitiyle başlamak istiyorum. Leroy, çağdaş cemiyet ekse-

ninde yazdığı yazıların birinde, “Cemiyeti kıvrandıran ıstı-

rapların hiçbirisi zannedildiği kadar yeni değildir; dolayısıyla 

ilaçlar da yeni değildir.” diyor. Bu çok çarpıcı bir ifade… Le-

roy bu tespitiyle, aslında sadece yaşadığı döneme ya da bu-

güne değil, bir anlamda geleceğe de ışık tutuyor. “Dün” yeni 

olmayan birçok ıstırap ve ilaçlar, kuvvetle muhtemeldir ki, 

bugün olduğu gibi gelecekte de var olmaya devam edecek. 

Bu ıstırabı belli sebeplere bağlı sosyolojik tepkiler ve kitlesel 

sosyal olaylar şeklinde tanımlayabiliriz. Belki şekil değiştire-

cek, belki isim değiştirecek belki de farklı sebeplerle ortaya çı-

kacak. Durum her ne olursa olsun, küçük veya büyük ölçekli 

toplumsal sorunlar yaşanmaya devam edecek. Tabi, tehdidi 

ortaya koyan varlığın gücü, potansiyeli ve niteliği ölçeğinde.

Bu sosyolojik tepkilereve kitlesel sosyal olaylara bakıldı-

ğında, genelde bunları doğuran belli başlı birkaç faktörün ol-

duğunu söyleyebiliriz. Bu faktörlerin en başındaysa hiç şüp-

hesiz, insanın bitmek tükenmek bilmeyen arzu ve istekleri 
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geliyor. Sizler buna “hırs” da diyebilirsiniz. İnsanın arzu ve 
istekleri, dahası hırsları ve ihtirasları hiç bitmeyen bir ya-
pıya sahip. Bu da biraz, bulunduğu konum ve edindiği güçle 
ilişkili… Ne kadar yüksek bir makama gelir ve ne kadar bü-
yük bir güce erişirseniz, bu ölçekte bir hırsa ve ihtirasa sahip 
olursunuz. Tabii, istisnaları saymazsak… Doğal olarak belli 
makama ve güce erişmiş her insandan aynı patolojik dav-
ranışı bekleyemeyiz. Bu biraz da insan egosunun düzeyiyle 
ilgili bir mesele… Tatmin edilmeye muhtaç bir ego makam 
ve güçle birleşince, hırslar ve ihtiraslar ortaya çıkıyor. Bu du-
rumsa farklı hedef ve amaçları yaratıyor. Örnek verelim: Bir 
asker olduğunuzu düşünün. Elinizin altında size itaat eden 
büyük bir kitle var. Üstelik size çoğunlukla hiç sorgulamadan 
itaat ediyorlar. Çevrenizdekiler de sizin bu gücünüzü görü-
yor ve kendi hedef ve menfaatleri doğrultusunda “Neden ge-
niş kapsamlı gerçek egemenlik sadece size ait olmasın?” di-
yor. Siz de kalkıp arkanızdaki gücü kullanarak, örneğin ülke 
yönetimini ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Veya savaş başlatı-
yorsunuz. Ya da muhalif unsurlarla acımasızca mücadeleye 
girişiyorsunuz. Az önce de ifade ettiğimiz gibi; bütün bunlar 
konum ve güç ölçeğinde… Sonuçta ya başarılı oluyorsunuz 
ya da başarısız… Her iki durumda da sizi nelerin beklediğini 
biliyorsunuz. Bu, gerek tarihin ilk dönemlerindeki ilkel top-
lumlarda gerekse günümüzdeki modern toplumlarda sıkça 
rastlanılabilecek bir durumdur. Ne acı ki, bunu biz de birkaç 
defa kendi ülkemizde yaşamış bir toplumuz.

Burada korkutucu olan şudur: İnsan hırsları ve ihtiras-
ları sabit kalmasına rağmen, gelişen sanayi ve teknoloji se-
bebiyle, bu tip davranışlar geçmişe oranla bugün daha yıkıcı 
sonuçları doğurabilmektedir. Nüfus artışı ve toplu yaşama kül-
türü, yıkıcı sonuçların ölçeği açısından önemli bir faktördür. 
Bir anda alınan çılgınca bir karar, yine bir anda yüz binlerce 

insanın ölümüne sebep olabiliyor. Burada kamplaşmaları, 
radikal fikir ayrılıklarını ve ilkesel farklılaşmaları da tetikle-
yici argümanlar arasında değerlendirmek gerekir. Sonuçsa, 
kargaşa ve anarşi… Toplu kıyımlar, ani müdahaleler ve daha 
fazla acı, daha fazla can kaybı… Her reaksiyonda kaybeden 
aslında sadece “insan” oluyor.

Bu bağlamda 15 Temmuz darbe girişimini de anmadan 
geçmeyelim. Zira bu olay da az önce ifade ettiğimiz sebep ve 
sonuçlarla yakından ilişkili…

Hadi, hatırlayalım:

Bilindiği gibi ülkemiz demokrasiyle idare ediliyor. Belli 
dönemlerde seçimler yapılıyor ve milletimizin tercihi doğ-
rultusunda siyasi kadrolar devlet idaresinde görev alıyor-
lar. Milletimiz kimi veya hangi siyasal partiyi tercih ederse, 
o kişi ve siyasi parti iktidara geliyor. Mustafa Kemal’in “Ege-
menlik kayıtsız, şartsız milletindir!” şeklindeki veciz sözü de 
bu anlamda belirleyici bir role sahip. Buna rağmen, milli ira-
deyi ve demokratik işleyişi kabullenmek istemeyen bazı kim-
seler (genellikle askerler) kendi siyasi ve ideolojik tercihleri 
doğrultusunda ülke yönetimine doğrudan ya da dolaylı ola-
rak müdahale etmeye kalkışıyorlar. Biliyorsunuz; bu müda-
hale, şu an işbaşında olan Ak Parti hükümetlerinden önce 
birçok defa yaşandı. Biz buna darbe veya askeri müdahale 
diyoruz. Bu durum daha çok, geri kalmış ülkelerde veya de-
mokrasisi oturmamış toplumlarda yaşanıyor. Mesela bir ör-
neğini yakın zamanda Mısır’da görmüş bulunuyoruz. Cum-
hurbaşkanı Muhammed Mursi, milletin büyük teveccühüyle 
iktidara gelmesine rağmen, General Abdülfettah Sisi tarafın-
dan makamından zorla indirildi. Buna direnen, askerin bu 
çirkin müdahalesine itiraz eden binlerce demokrasi aşığı ma-
sum insan yok yere hayatını kaybetti. Yüzlerce Mısırlı haksız 
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yere hapishanelere gönderildi. Yüzlercesi sakat kaldı. Ve daha 

nice travmatik olaylar… Feci bir durum…

Asker eliyle benzer olaylar ülkemizde de 1960, 1971, 1980 

ve 1997 yıllarında yaşandı. Kiminde doğrudan ülke yöneti-

mine el konurken, kimindeyse üzerinde uygulanan baskıyla 

siyasi aktörlerin ya istifa etmeleri sağlandı ya da istemedik-

leri işlere imza atmaya mecbur bırakıldı.

15 Temmuz’da yaşanan olaysa “alıştığımızın” çok öte-

sinde… İlk defa “sivil” bir insan, sözde bir “din adamı”, sözde 

bir “kanaat önderi”, başta ordu, yargı ve emniyet olmak üzere 

birçok resmi kurumda organize ettiği “adamlarını” harekete 

geçirerek bir darbeye cüret etti! Adına FETÖ/PYD (Fethullahçı 

Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) dediğimiz bu gizli 

yapılanma, 30 yılı aşkın bir sürede devlet içinde organize ol-

muş ve bugün kendilerine boyun eğmeyi reddeden meşru 

hükümete yönelik bir darbe girişiminde bulunmuştu. İnanılır 

gibi değil! Ancak bu sefer başkaydı! Darbe girişiminin kendisi, 

niteliği açısından bir “ilk” olduğu gibi, karşılaştığı tepki de bir 

“ilk”ti. Geçmişte, darbelerden çok canı yanmış ve ağır bedeller 

ödemek zorunda kalmış olan aziz milletimiz, bu çirkin darbe 

girişimine karşı tek yürek olmuş ve kendisine doğrultulan si-

lahlara aldırmadan var gücüyle karşı koymuştu. Bakınız, bu 

çok önemli... Hangi siyasi görüşten olursa olsun, tüm millet 

tek vücut halinde darbeye karşı birleşmiş, tüm iç ve dış düş-

manlara büyük bir cesaret ve demokrasi dersi vermişti. Evet, 

büyük bir demokrasi dersi… Peki, sadece bu kadar mı? Ta-

bii ki, hayır! Milletimiz 15 Temmuz ruhuyla, dünyanın mer-

kezinde, Ortadoğu’da Türkiyesiz hiçbir plan yapılamayaca-

ğının da mesajını vermiş oldu. Anadolu’nun yiğit insanları, 

tüm dünyayı “Bu bölge bizim ve biz olmadan asla olmaz!” 

çığlığıyla selamlamıştı. Bu duruşuyla, adına “Yeni Dünya 

Düzeni” dedikleri kirli ve karanlık senaryoyu da adeta kaldı-
rıp bir köşeye atmıştı.

15 Temmuz direnişi, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da 
kesin egemenliğin millete ait olması gerektiği ilkesini altın 
harflerle demokrasi tarihine kaydetmiştir. Bu hadise, sadece 
Türkiye için değil, tüm bölge siyaseti için de önemli bir ör-
nekti; bir milattı. Her şeyden öte, her platform için geçerli ola-
cak olan “15 Temmuz’dan önce” ve “15 Temmuz’dan sonra” 
deyiminin doğmasını sağlamıştı.

Nihayetinde Fethullah Gülen’in lideri olduğu FETÖ te-
rör örgütü başarısız olmuş ve örgüt mensuplarının büyük bir 
kısmı yakalanıp yargıya teslim edilirken, maalesef bazı ele-
başları yurt dışına kaçmayı başarmıştı.

Bu, dünyada çok az örneği olan bir hadisedir. Hele milli 
tarihimizde, her bakımdan bir ilktir. İlk kez sivil halk, kendi 
seçtiği siyasi iktidarı korumak adına tankların, topların, silah-
ların üzerine atılmış ve darbeye karşı demokrasiyi koruma 
altına almıştı. Çünkü aziz halkımız, meselenin bir parti, bir 
iktidar, bir “kişi” olmadığının; asıl meselenin bağımsız Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti ve demokrasimiz olduğunun far-
kındaydı. Nihayetinde darbe girişimi püskürtüldü ve milli 
irade ezici bir üstünlükle galip geldi.

Peki neden? Neden, bir “sivil imam” kendi devletini ele 
geçirmeye çalışır? Neden, kendi milletinin özgür iradesiyle ik-
tidara gelen siyasileri tutuklamaya, hatta öldürmeye kalkar? 
Neden, kendilerine birçok alanda hizmet zemini sağlamış 
siyasal iktidarı, hiçbir acıma ve merhamet duygusu olmak-
sızın yok etmeye teşebbüs eder? Bu affedilmez bir nankör-
lük değil midir? Bu, Fethullah Gülen ve ekibinin akıl almaz 
çılgınlığı değil midir? Bu hırs, bu ihtiras, bu “güç zehirlen-
mesi” neden peki? Evet, bu hırs ve ihtiras nedendi? Üzerinde 
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