12 Eylül 1980 darbesi, İslam’a engel
olmak için yapılan bir darbedir!
12 Eylül 1980 sabahı sokaklar
tanklarla, askerlerle dolduruldu.
Sokağa çıkma yasakları ilan edildi.
İnsanlar evlerinden toplattırıldı.
İşkencenin, zulmün, katliamın
haddi hesabı yoktu. Bilhassa genç
kuşaklar zindanlara dolduruldu.
Gaye ne idi? Elbette ki, İslam
düşmanı olan ve İslam dininin
temeline 98 dinamit koyan asrın
Firavun’u M. Kemal’in yolunun takip edilmesi ve çete hâkimiyyetinin
devamı idi. Çünkü M. Kemal bu Cumhuriyet denilen putperestliğin ilanını
sarhoş kafa ile yapmış ve kuruluşunda binlerce-onbinlerce masum kişinin
gereksiz yere oluk oluk kanlarını akıtmıştı. 12 Eylül darbesini yapanlar da
M. Kemal’in takipçileri olduklarını böylelikle ortaya koymuşlardı.
12 Eylül darbesi, her on senede bir İslam’ın gelişmesine engel olmak için
yapılan darbelerden sadece bir tanesidir. Her ne kadar bu darbeler,
karanlık güçlerin emriyle yapılarak İslam’ın ayağa kalkması önlenmek
isteniyorsa da buna hiç bir zaman muvaffak olamadılar ve
olamıyacaklardır. Bu din Allah’ın dinidir ve Cenab-ı Hakk kendi dinini
koruyacağını vaad ediyor.
12 Eylül’de darbe yaparak halkın gözüne girdikleri, kahraman oldukları
zannına kapılanlar, bugün lanetlenmektedirler. Koydukları kanunlarla
kendilerini sağlama almaya çalıştılarsa da şu anda tekrar korku ve endişe
içerisinde yaşamaktadırlar.
12 Eylül sabahı, bütün cadde ve sokakları tanklarla, toplarla, askerlerle
doldurdular. Astıkları astık, kestikleri kestikti. İnsanları vatandaşlıktan
çıkardılar. Bunlardan biri de Merhum Halife’miz Cemaleddin Hocaoğlu idi.

Kendisini Adana`daki müftülüğü
sırasında iklen 55 yaşında iken zorla
emekliğe sevk ettiler ve daha sonra
da vatandaşlıktan çıkarmışlardı.
Kitapları toplattılar, halkın
hürriyetini elinden aldılar.
Kafalarına göre kanun yaptılar ve
bugün hale omuzu kalabalık
Generallerin kanunu ile ülkeyi idare
ediyorlar...
12 Eylül darbesini yapan beş cuntacı
İşin garip tarafı ise, 12 Eylül darbesini gerçekleştiren generalleri dün
destekleyen-ler bile bugün onlara sırt çevirmiş durumda ve onlara lanet
etmektedirler. 12 Eylül cuntasının başı Kenan Evren bile „12 Eylül’ü
övenleri arıyorum!“ demekten kendini alıkoyamıyordu.
Günümüz Türkiye’sinde artık darbelerin şekli değişti. Artık bildiğimiz
usulde darbe yapılmıyor. Aksine MGK ülke yönetimini perde arkasından
idare ediyor ve etmekte. Örneğin 28 Şubat 1997 tarihinde MGK
toplantısında askerler RefahYol hükümeti sırasında üstü kapalı bir „darbe“
yapmışlardı.
Bununla da kalmayan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin generalleri,
Cumhurbaşkan’ı, Başbakan ve diğer bürokratları ayağına çağırarak brifing
veriyor ve hükümetin, siyasî partilerin ve Cumhurbaşkanı’nın dahi halkın
gözünü boyayan birer vitrinden ibaret olduğunu, ülke yönetimini bizzat
askerin elinde olduklarını vurguluyorlar.
Kısaca şunu söyleyebiliriz:

12 Eylül darbesi İslam ve Şeriat düzeninin önüne
geçmek için yapılan bir darbedir!

