Yazar: Ramazan YILMAZ
Ýslâm Ýnkýlabý Kararlarý-1
(Ýsl&acirc;m Ýnkýlabý, biiznillah ger&ccedil;ekleþtiðinde yapýlacaklar)
Allah&rsquo;ýn vaadi tahakkuk ettiðinde zafer
M&uuml;&rsquo;minlerindir
Y&uuml;ce Allah (cc), dilediðine dilediði þekilde yardým edici ve onu
m&uuml;lk sahibi yapýcýdýr; týpký Hz. S&uuml;leyman (as)&rsquo;a
l&uuml;tfettiði gibi dilediði kimseye de elbette karþýlýksýz M&uuml;lk de
verendir. Bu, O&rsquo;nun l&uuml;tuf ve kerem sahibi oluþundandýr.
&ldquo;De ki: &lsquo;M&uuml;lk&uuml;n sahibi Allah&rsquo;ým, Sen,
dilediðin kimseye m&uuml;lk verirsin, dilediðin kimseden de
m&uuml;lk&uuml; alýrsýn; dilediðin kimseyi aziz/y&uuml;kseltirsin,
dilediðin kimseyi zillete d&uuml;þ&uuml;r&uuml;rs&uuml;n; hayýr, senin
elindedir; þ&uuml;phesiz Sen, her þeye kadirsin.&rdquo; (Al-i Ýmran,
26)
M&uuml;&rsquo;minlerin, y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn bu l&uuml;tfuna
mazhar olabilmeleri i&ccedil;in onlarýn, Kardeþlik, velayet ve sýrdaþlýk
hukukunu oluþturmalarý gerekir ki, Maide suresi, 54-56. ayetlerde
&ouml;vd&uuml;ð&uuml; M&uuml;&rsquo;minlerden olmalarý gerekir.
&ldquo;Ey iman edenler, sizden kim dininden d&ouml;nerse, iþte
yakýnda Allah bir toplum getirecektir ki, onlarý sever, onlar da
O&rsquo;nu severler; M&uuml;&rsquo;minlere karþý yumuþak,
k&acirc;firlere karþý izzetlidirler; Allah yolunda cihad ederler,
kýnayanlarýn kýnanmasýndan korkmazlar. Bu, Allah&rsquo;ýn
l&uuml;tfudur, onu dilediði kimseye verir; Allah,
b&uuml;y&uuml;kt&uuml;r, bilendir. Þ&uuml;phesiz sizin veliniz, ancak
Allah, O&rsquo;nun Rasul&uuml; ve iman edenlerdir; onlar ki,
namazlarýný kýlarlar, zek&acirc;tlarýný verirler ve onlar
r&uuml;k&ucirc;a varýrlar. Kim Allah&rsquo;ý,
Rasul&uuml;&rsquo;n&uuml; ve M&uuml;&rsquo;minleri dost edinirse,
þ&uuml;phesiz galip gelecek olanlar, Allah&rsquo;ýn
taraftarlarýdýr.&rdquo; Maide, 54-56)
Ýþte b&ouml;yle olan M&uuml;&rsquo;minlere y&uuml;ce Allah (cc),
m&uuml;lk verir, onlarý yery&uuml;z&uuml;n&uuml;n halifeleri kýlar. Bu
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y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn M&uuml;&rsquo;minlere bir vaadidir.
&ldquo;Allah sizden, iman edip salih amel iþleyenlere vadetmiþtir;
onlardan &ouml;ncekileri, yery&uuml;z&uuml;nde halife yaptýðý gibi,
onlarý da halife yapacak, onlar i&ccedil;in razý olduðu dinlerini
kendilerine saðlamlaþtýracak ve korkularýnýn ardýndan g&uuml;vene
erdirecektir. Onlar, bana kulluk edecekler, bana hi&ccedil;bir þeyi ortak
koþmayacaklar ve kim bundan sonra ink&acirc;r ederse iþte onlar,
fasýklardýr.&rdquo; (Nur, 55)
Y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn vaadi ger&ccedil;ekleþtiðinde Ýsl&acirc;m
Ýnkýlabý, vahyin belirlediði esaslar dahilinde biiznillah hareket edecek,
herkese, her konu ve durumda vahye uygun hareket edecektir.
Rasulullah (as): &ldquo;Bir g&uuml;n gelecek, bir kadýn H&icirc;re'den
Hadramut'a kadar tek baþýna yolculuk yapacak da, yolda vahþi
hayvanlardan baþka hi&ccedil;bir þeyden endiþe etmeyecek.&rdquo;
H&uuml;k&uuml;m tamamen Allah&rsquo;a aittir
Ýsl&acirc;m Devletinde h&uuml;k&uuml;m, t&uuml;m&uuml; ile
Kur&rsquo;an&rsquo;dan neþet edecek, &ouml;rnek uygulama ise en
g&uuml;zel &ouml;rnek olan Rasulullah (as)&rsquo;ýn S&uuml;nneti
olacaktýr. Ýsl&acirc;m Devletinde &ccedil;ýkarýlacak t&uuml;m yasalar,
y&ouml;netmelik ve kanunlarda, Kur&rsquo;an ve S&uuml;nnet esas
alýnacaktýr.
&ldquo;Sana Kitabý Hak ile indirdik; kendinden &ouml;nceki
Kitap&rsquo;ta bulunaný tasdik edici ve onu koruyucudur. O halde
onlarýn aralarýnda Allah&rsquo;ýn indirdiði þeyle h&uuml;kmet ve
onlarýn hevalarýna uyma ancak sana gelen Hakka uy!...&rdquo; (Maide,
48)
&ldquo;Allah ve Rasul&uuml;, bir iþte h&uuml;k&uuml;m verdiði zaman,
M&uuml;&rsquo;min erkek ve kadýn i&ccedil;in o iþi kendilerine
g&ouml;re se&ccedil;me hakký yoktur, kim Allah'a ve
Rasul&uuml;&rsquo;ne karþý gelirse, muhakkak apa&ccedil;ýk bir
sapýklýða d&uuml;þer.&rdquo; (Ahzab, 36)
Allah ve Rasul&uuml;&rsquo;n&uuml;n h&uuml;km&uuml;ne aykýrý,
hi&ccedil;bir kanun yapýlamaz, teklif bile edilemez.
Ýsl&acirc;m Devletinde, y&uuml;ce Allah&rsquo;a kulluk esas alýnacak,
t&uuml;m d&uuml;zenlemeler ve insanlarla iliþkiler bu esasa g&ouml;re
d&uuml;zenlenecek, insanlara merhametle muamele edilecek, rahmet
esas alýnacaktýr. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; Ýsl&acirc;m rahmet dinidir.
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&nbsp;&ldquo;&Acirc;lemler i&ccedil;in rahmetten baþka (bir sebeple)
seni g&ouml;ndermedik.&rdquo; (Enbiya, 107)
Rahmet el&ccedil;isi olan Ýsl&acirc;m Devleti, halka karþý rahmeti esas
alarak muamele edecektir.
1- Taðuti sistemin t&uuml;m y&ouml;netim kurumlarý laðvedilecek
Ýsl&acirc;m Ýnkýlabý, biiznillah ger&ccedil;ekleþtiðinde taðuti sistemin
t&uuml;m y&ouml;netim kurumlarý laðvedilecek, Hilafet ilan edilecek.
Su&ccedil;lularýn ka&ccedil;masýna fýrsat vermemek i&ccedil;in
t&uuml;m hava u&ccedil;uþlarý, deniz seferleri ve yurtdýþý kara yollarý,
ikinci bir emre kadar kapatýlacaktýr.
Cumhurbaþkanlýðý, baþbakanlýk, meclis ve t&uuml;m bakanlýklar,
mahkemeler kaldýrýlacak, Ýsl&acirc;m Ýnkýlabýnýn kurumlarý tesis
edilecektir.
Þer&rsquo;i, mahkemeler kurulacak
&Ouml;ncelikli olarak her ilde ve giderek il&ccedil;elerde Þer&rsquo;i
mahkemeler kurulacak, taðuti sistem zamanýnda su&ccedil; iþleyenlerin
dosyalarý bu mahkemelerde en seri þekilde, halen mahk&ucirc;m
olanlarýn dosyalarý &ouml;ncelikli olmak &uuml;zere, incelenecek ve
aþaðýda belirtilecek esaslar dahilinde su&ccedil;lular
yargýlanacaklardýr.
2- Zalimler cezalandýrýlacaklar
Y&uuml;ce Allah (cc), M&uuml;&rsquo;minlerin elleriyle zalimleri
cezalandýrýp onlarý zelil kýlacaktýr inþaAllah.
&ldquo;Onlarla savaþýn ki sizin elinizle Allah, onlara azap etsin ve
onlarý rezil etsin ve sizi onlarýn &uuml;zerine galip getirsin ve
M&uuml;&rsquo;minler topluluðunun g&ouml;ð&uuml;slerine þifa
versin.&rdquo; (Tevbe, 14)
Halkýn maddi ve manevi deðerlerini istismar edip s&ouml;m&uuml;ren,
zul&uuml;m ve zorbalýðý bozuk bir karakter haline getiren, &uuml;lkede
ve &uuml;lke dýþýnda mazlum insanlarýn kanýnýn akmasýna neden
olan, halký birbirine d&uuml;þ&uuml;ren taðuti sistemin y&ouml;neticileri
tutuklanacak, haklarýnda davalar a&ccedil;ýlacak, su&ccedil;larýna
g&ouml;re cezalandýrýlacaklardýr.
Cumhurbaþkaný,
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- Kur&rsquo;an&rsquo;ý, k&uuml;f&uuml;r ve þirkine alet etmesi,
- Ýsl&acirc;mi deðerlerle alay etmesi,
- M&uuml;sl&uuml;manlarý, emperyalizmin isteði doðrultusunda
tutuklamasý,
- Kadýnlarý, beþikteki bebekleri ile beraber tutuklamasý,
- Ýnsanlarýn onur ve haysiyetleri ile oynamasý,
- Putlara tapýndýðý, putperest olduðu halde insanlarý kandýrmak
i&ccedil;in M&uuml;sl&uuml;man olduðunu s&ouml;ylemesi,
- K&acirc;firlerle dostluk kurmasý,
- Ha&ccedil;lýlarla birliktelik kurmasý,
- &Uuml;sleri emperyalizme a&ccedil;ýp emperyalistlerle beraber
mazlum insanlarýn katledilmesine neden olmasý,
- D&uuml;nya halklarýna ve kendi yurttaþlarýna zulmeden ABD; Rusya
ve &Ccedil;in&rsquo;i desteklemesi, oradaki mazlum insanlarý
ter&ouml;rist diye nitelendirmesi,
- Filistinlileri katleden Ýsrail&rsquo;i dost edinmesi, Ýsrail&rsquo;in
katlettiði T&uuml;rk vatandaþlarýnýn haklarýný aramamasý,
- Mýsýr ve Libya halklarýný laikliðe davet etmesi,
- &Uuml;lkede kardeþi kardeþe kýrdýrarak nice gen&ccedil; insanlarýn
&ouml;ld&uuml;r&uuml;lmesine neden olmasý,
- &Ccedil;ýkarlarý uðruna darbe d&uuml;zenleyip halkýn katledilmesine
neden olmasý,
- MÝT&rsquo;Ý kullanarak ter&ouml;r ve intihar eylemleri
d&uuml;zenlemesi,
- Kendi &ccedil;ýkarlarýný &uuml;lke &ccedil;ýkarlarýnýn &uuml;zerinde
tutmasý,
- Yolsuzluklar yaparak kendi ailesi ve &ccedil;evresindeki yakýnlarýný
zenginleþtirmesi,
- &Uuml;lkede kaos ve kargaþa ortamý oluþturarak halka korku
salmasý,
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- Halka s&uuml;rekli yalan s&ouml;yleyip kandýrmasý, iki
s&ouml;z&uuml;n&uuml;n birbirini tutmamasý,
- &Uuml;lkenin itibarýný hi&ccedil;e sayarak Avrupa, emperyalist ABD
ve Rusya &ouml;n&uuml;nde zillet i&ccedil;erisine d&uuml;þmesi
nedenleri ile iþlediði t&uuml;m su&ccedil;larý, kendisi kameralar
&ouml;n&uuml;nde itiraf edecektir.
Kurulacak Y&uuml;ksek Þura mahkemesinde yargýlanacak, her bir
su&ccedil;u i&ccedil;in ayrý ayrý cezalandýrýlacak, cezalarý ayrý ayrý
halkýn g&ouml;z&uuml; &ouml;n&uuml;nde tatbik edilecektir.
Cumhurbaþkaný ve yakýnlarýnýn, g&ouml;rev yaptýklarý
d&ouml;nemlerde gayri meþru kazan&ccedil;larýna, taþýnýr, taþýnmaz
mal varlýklarýna, banka hesaplarýna el konulacak, yurtdýþýna
ka&ccedil;ýrdýklarý mallar, ilgili &uuml;lkelerden istenecektir. O
&uuml;lkelerin, &uuml;lkemize ait para, deðerli maden, taþýnýr
taþýnmaz m&uuml;lkiyetleri vermemeleri halinde ilgili &uuml;lkeler
d&uuml;þman &uuml;lke stat&uuml;s&uuml;nde deðerlendirilecektir.
Cumhurbaþkaný ile ve daha &ouml;nce de baþbakanlýðý
d&ouml;neminde g&ouml;rev yaptýklarý halde, cumhurbaþkanýnýn,
yukarýda iþlediði t&uuml;m su&ccedil;lara karþý sessiz kalan, sessiz
kalmakla yetinmeyip destek olan t&uuml;m bakan, milletvekili ve
b&uuml;rokratlar da ayný su&ccedil;u iþlemiþ kabul edilerek
yargýlanacaklardýr.
Cumhurbaþkaný ve yolsuzluða karýþan baþbakan, bakan, milletvekili ve
b&uuml;rokratlarýn, &ccedil;alýþtýklarý d&ouml;nemde gayri meþru
yollarla elde ettikleri taþýnýr taþýnmaz mal varlýklarýna, banka
hesaplarýna el konularak hazineye devredilecek, yolsuzluk ve hýrsýzlýk
yapan bakan ve milletvekilleri, yargýlanacak, &ccedil;aldýklarý t&uuml;m
mallara el konularak hazineye aktarýlacaktýr.
Partiler kapatýlacak, parti y&ouml;neticilerinin t&uuml;m&uuml;,
&uuml;lkeye yapýlan ihanetlere, yolsuzluk ve gayri meþru
kazan&ccedil;lara karþý sessiz kaldýklarý i&ccedil;in yargýlanacaklar,
cumhurbaþkanýna destek olanlar, onunla ayný su&ccedil;larý iþlemiþ
kabul edilerek o su&ccedil;lardan da yargýlanacaklar, parti baþkaný
olduktan sonra haksýz kazan&ccedil; olarak elde ettikleri taþýnýr,
taþýnmaz mallarýna, banka hesaplarýna el konulacak, yargýlanacaklar,
tevbeye ve M&uuml;sl&uuml;man olmaya davet edilecektir.
Emekli olan ve olmayan t&uuml;m milletvekilleri, g&ouml;revleri
s&uuml;resince yolsuzluk ve hýrsýzlýða bulaþanlar yargýlanacak,
haksýz kazan&ccedil;larýna el konulup hazineye aktarýlacak, maaþlarý
kesilecek, &ccedil;alýþacak durumda olanlar, mesleklerine g&ouml;re
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iþe yerleþtirilecekler, &ccedil;alýþacak durumda olmayan, herhangi bir
yerden geliri bulunmayanlara asgari &uuml;cret &uuml;zerinden maaþ
baðlanacaktýr.
Cumhurbaþkanýnýn talimatý ile g&ouml;rev yapan savcý ve hakimler,
g&ouml;revlerini k&ouml;t&uuml;ye kullandýklarýndan, masum
insanlarý, ilim adamlarýný, d&uuml;þ&uuml;n&uuml;r, yazar ve
gazetecileri haksýz yere cezaevlerine attýklarý i&ccedil;in
yargýlanacaklardýr.
&nbsp;3- Ýsl&acirc;mcý Dernek, Vakýf ve Tarikatlar Kapatýlacak
Risalet tarihindeki Tevhidi m&uuml;cadeleye ve bu m&uuml;cadeleyi,
hayatlarý pahasýna s&uuml;rd&uuml;ren Risalet &ouml;nderlerine ve
onlarýn izlerinde giden Tevhid erlerine ihanet olan, þirk ve
k&uuml;f&uuml;r yuvasý durumunda bulunan Ýsl&acirc;mcý dernek ve
vakýflar kapatýlacak, Samiri&rsquo;nin g&uuml;n&uuml;m&uuml;z
temsilcileri durumunda bulunan y&ouml;neticileri toplatýlacak, tevbeye
ve M&uuml;sl&uuml;man olmaya davet edilecekler.
M&uuml;sl&uuml;man olanlar, iþledikleri k&uuml;f&uuml;r ve þirki
kameralar karþýsýnda itiraf edecekler, vakýflarda toplayýp þirk ve
k&uuml;f&uuml;r i&ccedil;erisine s&uuml;r&uuml;kledikleri kiþilerden
&ouml;z&uuml;r ve helallik dileyecekler.
Ýsl&acirc;mcý dernek ve vakýflarýn y&ouml;neticilerinin, vakýflarý
kurduktan sonraki d&ouml;nemlerde vakýflardan, kitap ve dergilerden
elde ettikleri gelirlerine el konularak hazineye aktarýlacaktýr.
Ýsl&acirc;mcý dernek ve vakýflarýn y&ouml;neticileri, Tevhid okullarýna
g&ouml;nderilecek, orada Tevhidi esaslarý tam &ouml;ðreninceye kadar
kalacaklar, bu s&uuml;re i&ccedil;erisinde ailelerinden baþka hi&ccedil;
kimse ile g&ouml;r&uuml;þt&uuml;r&uuml;lmeyecekler.
M&uuml;sl&uuml;man olmayý kabul etmeyenler, iþledikleri
k&uuml;f&uuml;r ve þirk nedeni ile þeri mahkemelere sevk edilerek
yargýlanacaklardýr.
Gayri Ýsl&acirc;mi ve þirk yuvalarý olan tarikatlar kapatýlacak, þeyhler
toplatýlacak, tevbeye ve M&uuml;sl&uuml;man olmaya davet
edilecekler, kameralar &ouml;n&uuml;nde i&ccedil;erisinde bulunduklarý
k&uuml;f&uuml;r ve þirklerini itiraf ederek m&uuml;ritlerinden
&ouml;z&uuml;r ve helallik dileyecekler, tasavvufun gayri Ýsl&acirc;mi
olduðunu itiraf edeceklerdir.
Tevbe edip M&uuml;sl&uuml;man olan þeyhler, Tevhid okullarýna
g&ouml;nderilecekler, Ýsl&acirc;m ve Tevhidin ne olduðu kendilerine
&ouml;ðretilecektir. Bunlar, ancak aileleri ile
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g&ouml;r&uuml;þebilecekler, bunun dýþýnda m&uuml;ritleri ile aynel
yakin ve iletiþim ara&ccedil;larý ile hi&ccedil;bir þekilde
g&ouml;r&uuml;þmeyeceklerdir.
M&uuml;sl&uuml;man olmayý kabul etmeyen þeyhler, iþledikleri
k&uuml;f&uuml;r ve þirk nedeni ile þeri mahkemelere sevk edilecekler.
H&uuml;k&uuml;m giyenler, evlerinde g&ouml;zetim altýnda
tutulacaklar, &ouml;m&uuml;rlerinin sonuna kadar &ouml;yle
yaþayacaklar, ailelerinden baþka hi&ccedil; kimse ile
g&ouml;r&uuml;þt&uuml;r&uuml;lmeyecekler.
Þeyhlerin, t&uuml;m gelirlerine el konularak hazineye aktarýlacak,
herhangi bir gelirleri bulunmayanlara, asgari &uuml;cret &uuml;zerinden
maaþ baðlanacaktýr.
4- Diyanet ve Namaz memurluðu laðvedilecektir
Ýsl&acirc;m, bir ticaret metaý deðildir; bu y&uuml;zden hi&ccedil;bir iþ
yapmadýklarý halde yalnýzca namaz kýldýrmak i&ccedil;in oluþturulan
namaz memurluðu laðvedilecek, namaz memurlarý baþka iþlere
y&ouml;nlendirileceklerdir.
Camilerde vakit namazlarý, cemaatte bulunanlar tarafýndan
d&ouml;n&uuml;þ&uuml;ml&uuml; olarak kýldýrýlacaktýr. Cuma
namazý, Baþkentte Halife, Halife bir nedenle kýldýrmayacaksa vekil
atayacaðý yardýmcýsý, Vilayetlerde Vali, kasabalarda Kaymakam
tarafýndan þehrin tek bir camisinde kýlýnacaktýr.
K&ouml;ylerde, emniyet birimleri bulunmadýðý, cezalarýn tatbik
edilmesi m&uuml;mk&uuml;n olmadýðý i&ccedil;in Cuma namazý
kýlýnmayacaktýr, k&ouml;yl&uuml;ler, kasabaya giderek Cuma
namazlarýný kýlacaklardýr. K&ouml;yl&uuml;ler zaten Pazar
ihtiya&ccedil;larýný g&ouml;rmek i&ccedil;in kasabalara gitmektedirler,
kasabalarda pazarlar, Cuma g&uuml;nleri kurulacak, ayette belirtildiði
&uuml;zere, insanlar, Cuma saati dýþýnda alýþveriþlerini devam
ettireceklerdir.
&ldquo;Ey iman edenler, toplantý g&uuml;n&uuml; salat i&ccedil;in
&ccedil;aðrýldýðý zaman Allah&rsquo;ý zikretmeðe hemen koþun ve
alýþveriþi býrakýn; eðer bilirseniz bu sizin i&ccedil;in daha hayýrlýdýr.
Nihayet salatý tamamladýðýnýz zaman artýk yery&uuml;z&uuml;ne
daðýlýn ve Allah&rsquo;ýn fazlýndan isteyin ve Allah&rsquo;ý
&ccedil;ok zikredin, umulur ki, kurtuluþa erersiniz.&rdquo; (Cuma, 9-10)
5- Zararlý yayýnlar toplatýlacak, ilmi yayýnlar desteklenecektir
Ýnsanlarý Allah yolundan alýkoyan, Tevhidi esas almayan,
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Allah&rsquo;ýn ayetleri kullanýlarak satýlan, saptýrýcý, þirk ve
k&uuml;f&uuml;r i&ccedil;erikli Ýsl&acirc;mi yayýnlar olarak tanýmlanan
t&uuml;m kitap, dergi, gazete gibi yayýnlar, Kur&rsquo;an mealleri ve
tefsirler toplatýlacaktýr.
Ýsl&acirc;m adýna kitap ve dergileri basanlar, tevbeye ve
M&uuml;sl&uuml;man olmaya davet edilecekler, bu yayýnlardan elde
ettikleri t&uuml;m m&uuml;lk ve gelirlerine el konulup hazineye
devredilecektir.
Ýsl&acirc;m Devletinde, insanlarý inan&ccedil;sýzlýða, k&uuml;f&uuml;r
ve þirke davet eden, inan&ccedil;sýzlýðý, k&uuml;f&uuml;r ve þirki
&ouml;ven, ahlaki bozukluklar, þiddet ve gayri insani konularý
i&ccedil;eren yayýnlar toplatýlacak, yenilerinin basýlmasýna izin
verilmeyecektir.
Bilim, týp, fizik, astronomi, doða bilimleri, teknoloji, teknik, edebiyat
bilimleri desteklenecek, bu konudaki yayýnlar, her bilim dalýnda
oluþturulacak kurulun onayý ile &ccedil;ýkarýlacaktýr.
Ýnsanlarý dostluk ve kardeþliðe &ccedil;aðýran, &ccedil;ocuklarýn ve
gen&ccedil;lerin geliþimini saðlayan, spor ve doða sevgisini aþýlayan
her t&uuml;rl&uuml; yayýnlara izin verilecek, bunlar teþvik edilecektir.
6- Tevhid okullarý a&ccedil;ýlacak
Ýnsanlarýn, y&uuml;ce Allah (cc), Tevhidi esaslar, Ýsl&acirc;m ve
rasuller hakkýnda edindikleri ve tamamen Ýsl&acirc;m dýþý
k&uuml;lt&uuml;rlerin &uuml;r&uuml;n&uuml; olan bilgilerin,
Kur&rsquo;ani esaslar i&ccedil;erisinde yeniden d&uuml;zenlemesi
i&ccedil;in Tevhid ve Ýrþat Bakanlýðýna baðlý Tevhid okullarý
a&ccedil;ýlacak, bu okullara 6 ila 30 yaþ arasý t&uuml;m vatandaþlar
katýlacaklardýr.
Ýsl&acirc;mi okullar, ilkokuldan &uuml;niversiteye kadar hepsi
&uuml;cretsiz olacak, &ouml;ðrencilere okul kitaplarý &uuml;cretsiz
verilecektir. &Uuml;niversite bitinceye kadar hi&ccedil;bir &ouml;ðrenci,
-meslek okullarý, staj ve mesleki geliþtirme alanlarý hari&ccedil;&ccedil;alýþmayacaktýr.
Tevhid ve Ýrþat Bakanlýðý, her t&uuml;rl&uuml; basýn yayýn yoluyla,
belli bir program &ccedil;er&ccedil;evesinde g&uuml;nl&uuml;k olarak
d&uuml;zenli bir þekilde, &uuml;lkede yaþayan t&uuml;m vatandaþlara,
y&uuml;ce Allah (cc), Tevhidi esaslar, Ýsl&acirc;m ve rasuller hakkýnda
Kur&rsquo;an esas alýnarak en ger&ccedil;ek&ccedil;i bilgileri
verecektir.
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Kur&rsquo;an meali, tefsir ve Ýsl&acirc;mi yayýnlar, Tevhid ve Ýrþat
Bakanlýðý tarafýndan bastýrýlýp yayýmlanacak ve halka &uuml;cretsiz
daðýtýlacaktýr. Bunun dýþýnda hi&ccedil; kimse, y&uuml;ce Allah (cc),
Tevhidi esaslar, Ýsl&acirc;m ve rasuller hakkýnda herhangi bir yayýn
yapmayacak, kitap ve dergi basmayacaktýr. B&ouml;yle yapmaya
kalkýþanlar, Ýsl&acirc;mi esaslarý bozmak fiilinden yargýlanacaklardýr.
7- Eðitim ve konuþma dili
Ýsl&acirc;m Devletinde, hi&ccedil;bir kavim baþka kavim &uuml;zerinde
herhangi bir &uuml;st&uuml;nl&uuml;ðe sahip deðildir; herkes, eþit
haklara sahiptir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; t&uuml;m insanlar, ayný
aðacýn deðiþik dallarýdýrlar, bu nedenle Ýsl&acirc;m Devletinde,
n&uuml;fus sayýsýnýn &ccedil;okluðuna bakýlmaksýzýn her ýrka,
siyasal kimlik, dil, eðitim ve her alanda eþit haklar tanýnacaktýr.
&ldquo;Ey insanlar, elbette Biz sizi, bir erkek ve kadýndan yarattýk ve
birbirinizi tanýmanýz i&ccedil;in sizi milletlere ve kabilelere ayýrdýk.
Þ&uuml;phesiz Allah yanýnda en &uuml;st&uuml;n olanýnýz, en
&ccedil;ok korunanýnýzdýr; muhakkak ki Allah bilendir, haber
alandýr.&rdquo; (Hucurat, 13)
Ýsl&acirc;m Devletinde, eðitim ve konuþma dili olarak ortak dil
Arap&ccedil;a temel olmak &uuml;zere, her vatandaþa kendi dilinde
eðitim verilecektir.
&ldquo;Ey insanlar, Rabb&rsquo;inizden korkun; O ki sizi, bir tek
nefisten yarattý ve ondan eþini yaratýp ikisinden bir&ccedil;ok erkekler
ve kadýnlar t&uuml;retip yaydý; Allah&rsquo;tan korkun ki,
O&rsquo;nunla birbirinizden dilekte bulunuyorsunuz ve yakýnlýk
saðlýyorsunuz. Þ&uuml;phesiz Allah, sizin &uuml;zerinizde
g&ouml;zetleyicidir.&rdquo; (Nisa, 1)
Ýsl&acirc;m Devletinde yaþayan t&uuml;m ýrklar, kendi dilleri ile gazete
ve dergi &ccedil;ýkaracaklar, radyo ve televizyon kuracaklardýr.
T&uuml;m dillerde &ccedil;ýkarýlan gazete ve dergilerde, radyo ve
televizyonlarda Tevhid ve Ýrþat Bakanlýðýnýn belirlediði prensipler
doðrultusunda yayýn yapacaklar, halký kandýrmaya y&ouml;nelik
sansasyonel ve yalan hi&ccedil;bir haber ve yorum yapmayacaklardýr.
8- Cezaevleri boþaltýlacak
Taðuti sistem zamanýnda su&ccedil; iþleyip cezaevlerine konulanlar,
Þer&rsquo;i mahkemelerde Ýsl&acirc;mi kurallara g&ouml;re
yargýlanacak, tevbeye ve M&uuml;sl&uuml;man olmaya davet
edilecekler, iþledikleri su&ccedil;larýndan Ýsl&acirc;mi kurallara
g&ouml;re su&ccedil;lu g&ouml;r&uuml;lenler, su&ccedil;larýna
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g&ouml;re cezalandýrýlacaklardýr. Buna g&ouml;re:
- Taðuti sisteme karþý fikri m&uuml;cadele ettiklerinden cezaevlerine
atýlanlar, derhal serbest býrakýlacaklardýr.
- Katiller, maktul yakýnlarý ile anlaþarak diyet &ouml;demeye mahkum
edilecekler, piþman olup diyet &ouml;deyecek durumda olmayanlarýn
diyeti Ýsl&acirc;m Devleti tarafýndan karþýlanacak, su&ccedil;lu olan
kiþi, bu diyet karþýlýðýnda &ccedil;alýþtýrýlacak, diyeti ondan tahsil
edilecektir.
- Hýrsýzlýk yapanlar, yoksul iseler, affedilecekler, zengin iseler,
durumlarý araþtýrýlacak, hastalýk ve baþka psikolojik nedenlerle
hýrsýzlýk yapmýþlarsa, tedavi altýna alýnacaklar, hi&ccedil;bir
ihtiya&ccedil;larý bulunmadýðý halde hýrsýzlýk yapanlar durumlarýna
g&ouml;re cezalandýrýlacaklardýr.
9- Helal yollarla elde edilmiþ kazan&ccedil;lara dokunulmayacaktýr
Ýsl&acirc;m Devleti, helal yollarla kazan&ccedil; saðlayan hi&ccedil;bir
zenginin malýna dokunmayacaktýr; zenginler kazan&ccedil;larýndan,
Ýsl&acirc;m Devletinin h&uuml;k&uuml;mleri doðrultusunda zek&acirc;t,
infak ve sadakayý esas alarak kullanacaklardýr.
&ldquo;Allah, rýzýkta kiminizi kiminizden &uuml;st&uuml;n kýldý,
&uuml;st&uuml;n kýlýnanlar, ellerinin altýnda bulunanlara kendi
rýzýklarýný verip de onda onlar, eþit olmuyorlar, Allah&rsquo;ýn nimetini
mi ink&acirc;r ediyorlar!&rdquo; (Nahl, 71)
Rýzýkta, kimilerinin &uuml;st&uuml;n kýlýnmasý,
&ccedil;alýþtýrýlanlarýn s&ouml;m&uuml;r&uuml;lmeleri ya da ikinci
sýnýf olduklarý anlamýnda deðil, biri diðerini &ccedil;alýþtýrarak sosyal
hayatýn devamý i&ccedil;indir. Bu nedenle iþ&ccedil;i &ccedil;alýþtýran,
iþ&ccedil;inin d&uuml;nya hayatýndaki ge&ccedil;imini, kendi
ge&ccedil;imi gibi bilecek ve ona uygun &uuml;cret verecektir.
&ldquo;Rabb&rsquo;inin rahmetini onlar mý taksim ediyorlar!
D&uuml;nya hayatýnda ge&ccedil;imliklerini aralarýnda biz taksim ettik
ve onlardan kimini, kimine derecelerle &uuml;st&uuml;n kýldýk ki, biri
diðerini &ccedil;alýþtýrsýn. Rabb&rsquo;inin rahmeti, onlarýn
topladýklarý þeylerden daha hayýrlýdýr.&rdquo; (Zuhruf, 32)
Ýþverenler, &ccedil;alýþtýrdýklarý iþ&ccedil;ilere, Ýsl&acirc;m Devletinin
tespit edeceði þekilde insan onur ve haysiyetine yaraþýr bir &uuml;cret
verecekler, evsiz iþ&ccedil;ilere ev, arabasýz iþ&ccedil;ilere araba
alacaklar, bek&acirc;r iþ&ccedil;ilerini evlendireceklerdir. Bu
y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kler, iþverenlere aittir.
Sayfa 10.Toplam 13 sayfa. Tüm Haklari Saklidir. Tarih: 22.10.2018 Saat: 02.49 .

&Ccedil;alýþtýran da &ccedil;alýþanlar da, Rab&rsquo;lerine kulluðu
esas alacaklar ve Rab&rsquo;leri tarafýndan imtihan edildiklerinin
bilincinde hareket edecekler ve temelde kardeþ olduklarýný
bileceklerdir.
&ldquo;O&rsquo;dur ki sizi, yery&uuml;z&uuml;n&uuml;n halifeleri kýldý
ve size verdiði þeylerle sizi denemek i&ccedil;in kiminizi kiminiz
&uuml;zerine derecelerle &uuml;st&uuml;n yaptý. Þ&uuml;phesiz
Rabb&rsquo;in, cezasý &ccedil;abuk olan ve O, ger&ccedil;ekten Ðafur
ve Rahim&rsquo;dir.&rdquo; (En&rsquo;am, 165)
&nbsp;Rasulullah (as), iþ&ccedil;i &ccedil;alýþtýranlarý uyarmakta ve
onlara, &ccedil;alýþtýrdýklarý iþ&ccedil;ilere karþý sorumluklarýný ve
kardeþ olduklarýný hatýrlatmaktadýr.
&ldquo;Kimin elinin altýnda bir kardeþi bulunuyorsa, ona yediðinden
yedirsin, giydiðinden giydirsin; onlara kaldýramayacaklarý iþleri
y&uuml;klemesin, eðer y&uuml;klerseniz kendilerine yardým
ediniz.&rdquo;
Ýþ&ccedil;i &ccedil;alýþtýranlar, y&uuml;ce Allah&rsquo;ý ve Rasulullah
(as)&rsquo;ýn uyarýlarýný dikkate alarak &ccedil;alýþtýrdýklarý
&uuml;zerinde hi&ccedil;bir þekilde &uuml;st&uuml;nl&uuml;k
psikolojisine girmeyeceklerdir.
10- &Ccedil;alýþma ve iþ hayatý
Ýsl&acirc;m Devletinde, zihinsel ve bedensel &ouml;z&uuml;rl&uuml;
olanlar, s&uuml;rekli bir hastalýðý bulunanlar dýþýnda kalan,
&ccedil;alýþabilecek durumda olan t&uuml;m vatandaþlar, yetenek ve
kabiliyetlerine g&ouml;re bir iþte &ccedil;alýþacak, &uuml;lkede,
&ccedil;alýþabilecek durumda olan hi&ccedil; kimse iþsiz
kalmayacaktýr.
&Ccedil;alýþma saatleri, iþin durumuna g&ouml;re sekiz saat olacak,
mesai gerektiren durumlarda &ccedil;alýþanlar ek &uuml;cret
alacaklardýr.
Ýsl&acirc;m Devletinde, iþ&ccedil;ileri s&ouml;m&uuml;ren sendika
olmayacak, &ccedil;alýþanlarýn hak ve hukukunu, &Ccedil;alýþma ve
Ýþ&ccedil;ileri Koruma Bakanlýðý koruyacaktýr.
Kendi iþini kurmak isteyenlere, &Ccedil;alýþma ve Ýþ&ccedil;ileri
Koruma bakanlýðý destek olacak, iþyeri temin edecek, iþyeri
m&uuml;lkiyeti iþini kuran kiþiye verecek, ayrýca yapacaðý iþe
g&ouml;re kredi verecek ve bir yýl sonradan baþlamak &uuml;zere,
iþyeri ve verilen kredi, faiz uygulanmadan, kiþiye &ouml;denen miktar,
Sayfa 11.Toplam 13 sayfa. Tüm Haklari Saklidir. Tarih: 22.10.2018 Saat: 02.49 .

belli taksitlerle aynen alýnacaktýr.
&Uuml;cret
Ýsl&acirc;m Devletinde, temel olarak tek bir &uuml;cret uygulanacak,
&uuml;cretler, insan onur ve haysiyetini koruyacak d&uuml;zeyde
dolgun olacaktýr. Ýþ&ccedil;iler, en &uuml;st d&uuml;zeydeki
b&uuml;rokrat ve iþverenlerle ayný refah d&uuml;zeyini yaþayacak
þekilde bir &uuml;cret alacaklardýr.
Teknik, teknoloji, aðýrlýk sekt&ouml;r&uuml;nde ve &ouml;nemli
&ouml;l&ccedil;&uuml;de hassasiyet gerektiren iþlerde
&ccedil;alýþanlar, yaptýklarý iþe g&ouml;re temel olarak uygulanan
&uuml;cretlere ek olarak belirlenecek g&ouml;stergelere g&ouml;re bir
&uuml;cret alacaklar, emekli olduklarýnda bu ek &uuml;cretler
verilmeyecektir.
Ýsl&acirc;m Devletinde, t&uuml;m emeklilerin &uuml;cretleri ayný
olacak, emekli maaþlarý, insanlarýn rahat&ccedil;a yaþamalarýný temin
edecek bir dolgunlukta olacaktýr.
11- Herkesin kendi evi olacak
Ýsl&acirc;m Devletinde, Rasulullah (as)&rsquo;ýn &ldquo;Bizim
iþimizde &ccedil;alýþan, konutu yoksa konut edinecek, biniti yoksa binit
edinecek, eþi yoksa evlenecek&rdquo; buyruðunca herkesin kendine ait
bir evi olacak, hi&ccedil; kimse kirada oturmayacaktýr.
Ýsl&acirc;m Ýnkýlabý biiznillah ger&ccedil;ekleþtiðinde kirada olanlar,
oturduklarý evin sahibi olacak, evin eski sahibine belirlenecek bir fiyat
&uuml;zerinden kiralarýný, bir miktar artýrarak evin taksidi olarak
&ouml;deyeceklerdir. B&ouml;ylece hi&ccedil; kimse kimseyi, kira
&uuml;zerinden baský altýna almayacaktýr.
Ýsl&acirc;m Devletinde, hi&ccedil; kimsenin, oturduðu evi dýþýnda
kiraya vermek i&ccedil;in evi olmayacak, onsekiz yaþýný bitirmiþ her
gen&ccedil;, evlenir evlenmez kendi evi olacaktýr. Bunun i&ccedil;in
Ýsl&acirc;m Devleti bir fon oluþturacak, bu fondan kiþilere ev alacak,
kiþiler, belli taksitlerle kira &ouml;der devletin fonundan &ouml;denen
parayý geri &ouml;deyeceklerdir.

Bu köþe yazýsýnýn geldigi yer: Kurani Mücahede:
Sayfa 12.Toplam 13 sayfa. Tüm Haklari Saklidir. Tarih: 22.10.2018 Saat: 02.49 .

http://www.mucahede.com
Bu köþe yazýsý için adres:
http://www.mucahede.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&op=view
article&amp;artid=271

Sayfa 13.Toplam 13 sayfa. Tüm Haklari Saklidir. Tarih: 22.10.2018 Saat: 02.49 .

