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12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 sonrasında gözaltına alınanlar ve tutuklananlar genellikle çeşitli 

sosyalist hareketlerden insanlardı. Koğuşa yeni gelenlere suçlarının ne olduğu sorulduğunda, 
genellikle suçsuz olduklarını söylerlerdi. Böylelerine, “demek seni camiden getirmişler” denirdi. Ancak 
daha sonra yeni gelenin polis ve savcılık ifadeleri ortaya çıkınca, “camiden getirilen”lerden olmadığı 
ortaya çıkardı. 

Fethullahçı terör ve casusluk örgütünün üyelerine ve işbirlikçilerine yönelik operasyonlar her 
geçen gün daha da yaygınlaşarak sürüyor. Bu arada kaçınılmaz olarak bazı “yaş”lar da “kuru”ların yanı 
sıra sıkıntı yaşıyor.  

Fethullahçılar camiye mi gidiyorlar, ibadetlerini başka bir yerde mi yapıyorlar, bilmiyorum. Galiba 
Fethullahçılardan gözaltına alınan veya tutuklananlara, suçsuz olduklarını ileri sürdüklerinde, “seni 
Anıtkabir’den mi getirdiler?” demek daha uygun olur.   

Türkiye’yi ve bu işleri bir parça bilen biri olarak, gözaltına alınan veya tutuklanan FETÖ’cüler 
arasında “Anıtkabir’den getirilen” fazla insanın olmadığını söyleyebilirim. “Yaş”ların sayısı “kuru”ların 
yanında hiç kalır. Yargı sürecinde her ağacın ne kadar “kuru” olduğu ortaya çıkacak. 

 

CADI AVI MI VAR? 
 
Fethullahçılar gözaltına alındığında veya tutuklandığında bazı çevrelerden ilginç bir biçimde “cadı 

avı” suçlamaları gündeme gelmeye başladı. 
Gerçekten ortada bir “cadı avı” mı var? 
Önce “cadı avı”na bakalım.  
İnsanlık tarihinde çok eski zamanlardan beri büyücüler etkili oldu. İşler iyi gittiğinde, büyücüler 

takdir edildi. İşler kötü gittiğinde büyücüler suçlandı.  
Dinlerin ortaya çıkmasıyla birlikte galiba dinadamlarıyla büyücüler arasında toplumdaki etki 

açısından bir rekabet doğdu. Katolik kilisesini ve Papa’yı düşünün. Yeryüzünde tanrının vekili olma 
iddiasındaki bir kurumun karşısına bir büyücü çıkıyor, halk üzerinde etkili olmaya çalışıyor. Bazı 
durumlarda papazlardan daha etkili de olabiliyor. O zaman kilise ne yaptı? Bu rakiplerinin “cadı” 
olduğunu ileri sürdü, işkencelerle bunlardan itiraflar aldı ve bunları yakarak öldürdü. 

Avrupa’da 15-17. yüzyıllarda bu şekilde yakılarak öldürülen “cadı” sayısının 40-100 bin civarında 
olduğu tahmin ediliyor.  

Diğer bir deyişle, ortada “cadı” yok, ancak düşmanlarınız veya rakiplerinizin “cadı” olduğunu ileri 
sürerek, onları yok ediyorsunuz.  

 

TÜRKİYE’DE CADI VAR MI? 
 
Türkiye’de Fethullahçı casusluk ve terör örgütü varlığını 15 Temmuz günü kanıtladı. Daha önce bu 

örgütün suçları dile getirildiğinde, “alnı secdeye değen” masum insanlar düşünülüyordu. Bu casusluk 
ve terör örgütünün pislikleri ortaya saçılmaya daha yeni başladı. İtiraflar ve iddianameler açıklandıkça 
pislikleri daha yakından öğreneceğiz. 

“Cadı avı”nda cadı yoktu. 
FETÖ diye bir casusluk ve terör örgütü var. 15 Temmuz’da 250 kişiyi katleden, binlerce insanımızı 

yaralayan, Parlamento’ya saldıran vatan hainleri var. 
Avrupa’daki “cadı avı”, gerici kilisenin kendi rakiplerini ortadan kaldırmak için geliştirdiği bir 

yalandı.  
Türkiye’de bu casusluk ve terör örgütüne karşı sürdürülen mücadele, “cadı avı” değil, “temizlik”tir, 

“arınma”dır, vatan mücadelesidir, İkinci Kurtuluş Savaşımızdır.  



FETÖ mensupları masallardaki cadılardan da daha tehlikelidir. 
Bunlar, bir Amerikan ajanının tırnağına veya saçına tapan, onun kutsadığını söylediği 1 dolarlık 

banknotları kutsal sayan putperestlerdir.  
Cadı avı yok. 
ABD ve uşakları 15 Temmuz’da başarılı olsalardı Türkiye’de yaşayacağımız katliamları ve iç savaşı 

aklınızdan çıkarmayın. 
Temizliğe acımadan devam.   
  
 
 
 
 
 


