
 1/4

 ِبْســـِم اِهللا الرَّْحٰمـــِن الرَِّحيـــم
Hizb-ut Tahrir’in Emîrî Şeyh Âlim Atâ İbn-u Halîl Ebu Raştâ’nın, 

Muharrem-il Haram 1430 – Ocak 2009 Tarihinde Sudan’da Düzenlenen Uluslararası Ekonomi 
Konferansındaki Açılış Konuşması 

 
el-Hamdulillahi,  ve’s Salâtu ve’s Selâmu alâ Rasulullâhi ,  ve alâ Âlihi ve Sahbihi  ve'men Vellâhi  ve  

ba'd;  
 
Ey Kerîm Konuklar ve Katılıcılımlar! 
Selâmun Aleykum ve Rahmetullâhi ve Berakâtuh; 
Önce Amerika Birleş ik Devletleri 'nden alev alan, ard ından da etrafa saç ı lan 

Kapitalizm'in parçalar ı  i le  küreselleşmenin k ıv ı lc ımlar ı  sonucunda ve sayesinde 
dünyan ın diğer devletlerine s ıçrayan küresel mâlî  krize şahit oldunuz ve de 
olagelmektesiniz.  Hatta küçük-büyük, uzak-yak ın olmak üzere neredeyse bu krizin alevli  
k ıv ı lc ım ından kurtulan hiçbir devlet kalmam ışt ır.  

Yine krize yönelik devletleraras ı  çözümlere de şahit oldunuz ve de olagelmektesiniz. 
Bu çözümler,  gerek tek bir devlet tarafından ortaya at ı lm ış  olsun, gerekse -Avrupa Birliğ i  
zirveleri ,  Washington'daki G-20 zirvesi,  Lima zirvesi,  Katar konferans ı  ve benzerleri  
gibi-  zirveler,  konferanslar ve birlikler çerçevesinde birçok devlet taraf ından at ı lm ış  
olsun hiç biri ,  bu krizi çözmeyi ve durdurmay ı  başaramam ış t ır.  Bilakis yöntem olarak 
bunlar aras ından en iyi olan ı  bile birkaç günlüğüne, dahas ı  birkaç saatliğ ine yada 
anl ığ ına krizin ş iddetini hafif letebilmiştir .  Ard ından da bu kriz,  tekrar i lk durumuna 
dönerek bir kez daha alev alacakt ır.  

 
Ey Kerîm Konuklar ve Katılımcılar!  
Büyük devletlerdeki mevcut siyasî  zümreyi ve bu devletlerin ekonomilerini inceleyen 

bir kimse, bu krizin çözümü bak ım ından onlar ın iki gruba ayr ı ld ığ ın ı  görür:  
Birinci Grup :  Bu krize yol açan Kapitalizm'in bozuk esaslar ın ı  görmezlikten gelerek, 

çözümlerini sonuçlara yoğunlaşt ırm ış  ve esaslar ın çözümünü hiç araşt ırmam ışt ır.  İşte 
böylece krizin yans ımalar ına bak ınca,  mâlî kurumlar ın likidite kaybettiğ ini görmüş ,  
dolay ıs ıyla da bu kurumlara likidite temîn etmek için milyarlar enjekte edelim 
demiş lerdir.  Ard ından da mâlî piyasalar ın ve yat ır ımlar ın resesyona ve daralamaya 
girdiğ ini  görmüş ,  dolay ıs ıyla da kredilere uygulanan faiz oranlar ını  düşürelim ki kredi 
kanal ı  canlas ın, dolay ıs ıyla da piyasalar hareketlensin demiş lerdir.  Ard ından da hisse 
senetlerinin ve mâlî evraklar ın büyük bir değer kayb ına uğrad ığ ını  ve k ırm ız ı  çizgileri  
geçtiğ ini  görmüş ,  dolay ıs ıyla da devlet  müdahale etsin,  zorda kalan mal varl ıklar ın ı ,  pek 
çok hisse senedini ve mâlî  evraklar ın ı  sat ın als ın demiş lerdir.  

Görüldüğü üzere bu grup, çözümlerini,  krizin yans ımalar ı  üzerine yoğunlaşt ırm ış ,  
Kapitalizm'in bozuk ve ekonomik sorunlar ı  çözmede başar ıs ız olan esaslar ın ı  
görmezlikten gelmiş ,  onu olduğu gibi b ırakm ış ,  krize yol açan sebebin bu esaslar 
olduğunu unutmuş  veya unutmazl ıktan gelmişt ir .  Bunun içindir ki  bu grubun krize 
yönelik çözümleri,  geçici  olarak dindirmeden ve uyuşturmadan öte geçmeyecektir.  
Nitekim de öyle olmuştur.  Ard ından da kriz,  tekrar i lk durumuna dönecek, dahası  baz ı  
zamanlarda öncekinden daha ş iddetli  olacakt ır.  

Bu grubun durumu; aynen şu adam ın haline benzer ki o, evinin duvar ında yar ılm ış  
aç ık çatlaklar ı  görünce, harç getirir ve bu çatlaklar ı  kapat ır.  Böylece iş i  hallett iğ ini  
zanneder,  sonrada ayak ayak üstüne atarak keyif çatmaya baş lar!  Birkaç saat yada 
dakikalar sonra çatlaklar yeniden aç ı lmaya baş lar .  Zaten bu şaş ı lacak ve garip olan bir 
şey de değ ildir.  Çünkü o, temellerin zay ıf l ığ ından ve çökmesinden kaynaklanan 
çatlaklar ın sebebini çözmemiştir .  

Binâenaleyh bu grup, krizin sebebini  çözmemiş tir .  Bilakis en fazla yapt ığ ı  tek şey 
krizi ,  bir nebze olsun dindirmek olmuştur… 
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İkinci Gruba Gelince ;  Kapitalizm'in bozuk ve ekonomik sorunu çözmede başar ıs ız 
olan esaslar ın ı  görmezlikten gelmemişt ir .  Bilakis görüşünü, birincisi,  önce başar ıs ız olup 
ard ından da çöken Sosyalist  Komünizm, ikincisi  ise,  henüz çökmediğ i  halde sallanan 
Kapitalizm olmak üzere bir üçüncüsü olmayan iki nizâma hasretmişt ir.  Dolay ıs ıyla da 
bozukluğuna rağmen Kapitalizm'in Sosyalist  Komünizm’den daha iyi olduğunu 
görmüştür.  Bunun içindir ki ekonomik sorunu çözmede Kapitalizm'in başar ıs ızl ığ ın ı  ve 
krizin ç ıkmas ına sebep olmas ın ı  eleş tirme yönünün tercih etmiştir… Bu gruba 
benzeyenler ise,  şu soruyu sormay ı  tercih etiler :  Alternatif  nedir? Zîra bunlar,  onların 
alternatif  Sosyalist  Komünizm'dir şeklinde bir cevap vermeyeceklerinden emîn 
olmalar ından dolay ı  alternatif in olmad ığ ın ı  düşünmekteler.  Dolay ıs ıyla bu grup ve 
ekonomistleri ,  bu şekilde düşündükleri  sürece,  şu iki nizâm d ış ında başka bir ekonomik 
nizâm görmeyeceklerdir.  Bunlar ise,  çökmüş  ve yere y ık ılm ış  olan Komünizm ile yere 
y ık ı lmak üzere can çekişen Kapitalizm'dir.  Ancak baş ı ,  henüz yere düşmemişt ir !  

Doğrusu tarihin derinliklerine kök salm ış  ve diğer ekonomik nizamların ömrünü 
defalarca aşan şekilde yeryüzünde kalm ış  olan asaletli  ekonomik bir nizam ı  görmezden 
ya da görmezlikten gelen bu grubun durumu oldukça gariptir ve şaş ırt ıc ıd ır.  Nitekim 
insanlar,  onun gölgesinde mutlu, müreffeh, güvenli  ve ist ikrarl ı  bir  hayat yaşam ış lard ır.  
Keza on üç asr ı  aşk ın bir süredir krizlerden uzak, güvenilir ekonomik bir hayat i le 
nimetlenmiş lerdir.  Nitekim bu süre zarf ında Müslümanlar ın Beyt-il  Mâli 'nden müstahak 
olduğu mal ı  vermek üzere bir fakir bulmaya çal ış ı ld ığ ı  halde hiçbir kimse 
bulunamam ışt ır.  Oysa bu gün dünyan ın en zengin devletlerinde bile fakirlerin say ıs ı ,  
insanlar ın mutsuzluğuna neden olmuş  ve olagelen Komünizm'in veya Kapitalizm'in 
ekonomik krizleri  yüzünden milyonlara dayanm ışt ır.  

As ırlarca mutsuzluğun, s ık ınt ın ın ve sömürünün olmadığ ı  insanlar için güvenilir  
ekonomik bir hayat ı  temin eden adil İslâmî İktisadî Nizâm ı  görmezden ya da 
görmezlikten gelen bu grubun durumu, oldukça garip ve şaş ırt ıc ıd ır.  

Bu grup, fikrini Komünizm yada Kapitalizm olmak üzere iki  ekonomik nizama 
hasreder şekilde kalm ışt ır.  Bunun yanı  s ıra herhangi ekonomik bir araşt ırmada da 
durumu bu şekilde olup farklı  değ i ldir.  Zira ekonomik maddelere i l işkin mülkiyetleri  
araşt ırd ığ ında,  bunu sadece şu iki noktaya hasretmiştir :  Ya her şeyi devlet mülk 
edinmelidir ki böylece devlet  mülkiyeti  olur,  yada her şeyi özel sektör mülk edinmelidir  
ki böylece özel mülkiyet olur.  Bunlar ın bir üçüncüsü yoktur!  Yine sanayiyi,  ziraat ı  ve 
t icareti  ya devlet mülk edinmelidir ki  böylece Sosyalist  Komünizm mülkiyeti  olur, ya da 
ş irketler ile fertler mülk edinmelidir ki böylece özel mülkiyet  ve serbest  piyasa olur. 
Dolay ıs ıyla da devletin mâli  piyasalara müdahale etme hakkı  olmaz! 

Şayet bu grup,  ekonomik maddeleri  ele al ıp incelemiş  olsayd ı ,  kesinlikle bunların 
birbirinden farkl ı  olduğunu görecekti .  Zira maden, petrol ve doğalgaz gibi yeralt ı  
kaynaklar ın ın mülk edinilmesi,  bir arazi parças ın ın veya bir evin mülk edinilmesi gibi 
değ i ldir.  Keza petro-kimya tesislerinin veya enerji  tesislerinin veya kitle imha silah ı  
fabrikalar ın ın mülk edinilmesi,  iplik ve dokuma fabrikalar ın ın veya tatl ı  iş letmelerinin 
mülk edinilmesi gibi değ i ldir… Yine trenlerin ve metrolar ın mülk edinilmesi,  
otomobillerin mülk edinilmesi gibi değ i ldir.  

 
Yine bu grup, İslâmî İktisat Nizâm ı 'na objektif  bir şekilde bakm ış  olsayd ı ,  kesinlikle 

mülkiyetleri  tahdit  ederken mülkiyet keyfiyeti bak ım ından ekonomik maddenin vak ıas ın ı  
göz önüne ald ığ ını  görecekti .  Zira İslam, mülkiyeti şu üç k ısma tahsis etmişt ir:  

 
Kamu Mülkiyeti :  Geliri ,  masraflar ç ıkar ı ld ıktan sonra ümmete dağ ıt ı l ır.  Bu ise ister 

madenler gibi kat ı  olsun,  isterse petrol,  doğalgaz ve benzerleri  gibi s ıv ı  olsun madenlerin 
mülkiyetine i l işkindir.  İşte tüm bunlar,  ne devletin ne şahıslar ın ne de özel ş irketlerin 
mülk edinmesi caiz olmayan kamu mülkiyetidir.  Bilakis  bunlar,  devletin tebaas ına ait  
kamu mülkiyeti olup geliri ,  masraflar ç ıkar ı ld ıktan sonra mal ve hizmet olarak onlara 
dağ ıt ı l ır.  
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Devlet Mülkiyeti :  Devlet ,  kamu mülkiyetinden olmayan ziraat ,  sanayi ve ticaret 
alan ından yat ır ım yapmas ı  gibi kendi maslahatlar ına harcama yapmak üzere gelirinde 
tasarrufta bulunur.  Ya da İslâmî İktisat Nizâm ı 'nda aç ıkland ığ ı  üzere servetin tedavülü 
noktas ında insanlar aras ındaki dengenin yeniden oluşmas ı  için harcar.  

 
Özel Mülkiyet :  Diğerlerinden farkl ı  olup ayn ı  şekilde İslâmî İktisat  Nizâm ı 'nda 

aç ıkland ığ ı  üzere kamu mülkiyeti  i le devlet mülkiyetinden olmayan ziraatta,  sanayide ve 
t icarette ş irketlerin ve fertlerin mülk edindiğ i  mallard ır.  

 
Şüphesiz İslâm, bu mülkiyetleri öylesine dakîk ve titiz bir şekilde tahdit etmiştir ki 

onun bu dakikliği  ve titizliği  akıllara durgunluk vermektedir ve gözleri 
kamaştırmaktadır.  İşte bu dakikliğe ve titizliğe dair sadece iki örnek vereceğim: 

 
1.  Ulaşım: 
İslâm, tren gibi demir yolu üzerinde giden veya "tramvay" ve "metro" gibi elektrik 

kablolar yoluyla giden ulaş ım araçlar ı  i le otomobil  ve normal otobüs gibi asfalt  veya 
benzeri zeminde giden ulaş ım araçlar ın ın aras ın ı  ay ırm ış t ır… 

Birinci k ısma gelince;  alt ındaki yolu işgal eden demir yolu ve hava boş luğundan bir 
k ısm ını  işgal eden elektrik kablolar ı  gibi kamu alanlar ının, yani yolun bir k ısm ını  daimi 
şekilde işgal eder.  Çünkü yol,  kamu mülkiyeti kapsam ına giren kamu alanlar ındand ır.  
Dolay ıs ıyla ne devletin,  ne fertlerin,  ne de ş irketlerin onun bir k ısm ını  işgal etmesi  
câizdir.  Bilakis  o,  kamu mülkiyetidir ve bu şekilde kal ır.  Binâenaleyh tren,  tramvay, 
metro ve benzeri ulaş ım araçlar ı ,  devletin idare ettiğ i  kamu mülkiyetinden olmas ı  ve 
masraflar ç ıkar ı ld ıktan sonra bunlar ın geliri tebaan ın fertlerine dağ ıt ılmas ı  gerekir.  

Normal otobüslere ve otomobillere gelince;  sürekli  olarak bir yer işgal etmeksizin 
yolda seyretmektedir.  Bilakis onu, üzerinde yürüyerek başkalar ı  da kullanmaktad ır… 
Binaenaleyh normal otobüsleri  ve otomobilleri ,  hem devlet,  hem de fertler mülk 
edinebilir .  Yani bu, gerek devlet,  gerek ş irketler,  gerekse fertler için câizdir.  

 
2.  Elektrik:  
Elektrik,  fabrikalar ın çal ışmas ında enerji ,  yani motorlar ın yak ıt ı  olarak kullan ı ld ığ ı  

gibi ayd ınlanma için de kullan ı lmaktad ır.   

Fabrikalarda yak ıt  olarak kullan ı lmas ına gelince;  buna, şu hadîs-i  şerîfde geçen [النار] 
(en-Nâr) lafzı intibak eder: 

:İnsanlar şu üçünde ortaktırlar" الناس شركاء في ثالث الماء والكأل والنار  Su, mera ve ateş ."  

Zîra ateş ve ister odun, ister kömür, isterse elektrik yakılması sonucunda olsun, enerji ve yakıt olması 
hasebiyle onun medlulü kapsamına girenlerin tamamı, kamu mülkiyeti kapsamına girer; devletin, fertlerin 
ve şirketlerin, fabrikaları çalıştırmak için enerji olarak kullanılan elektrik kaynaklarını mülk edinmeleri câiz 
değildir. Bilakis bunlar, kamu mülkiyeti olup devletin idare etmesi ve gelirini de masraflar çıkarıldıktan 
sonra tebaasına dağıtması gerekir.  

Elektriğin aydınlanma amacıyla kullanılmasına gelince; kamu mülkiyetine girmez. Zîra bu, ateş 
kelimesinin kapsamına girmez. Bu durumda devletin, fertlerin ve şirketlerin kendilerine ait bir evi veya bir 
büroyu aydınlatmak amacıyla jeneratörü mülk edinmeleri gibi aydınlanma amacıyla elektrik kaynağını da 
mülk edinmeleri câizdir. Bu da kablolarının kamu alanlarına girmemesi şartıyla mümkündür. Aksi 
takdirde bu itibarla kamu mülkiyetine dönüşür.  

İşte İslâm'ın mülkiyetlere yönelik dakik ve titiz tahdidini açıklamak için bu iki örnekle yetineceğim. 
İslâmî İktisadî Nizâmı, kitapların derinliklerinde kalan ütopik bir teori olmayıp en uzun bir müddet 

tatbik edilerek, süreklilik bakımından tarihin tanık olduğu yegane iktisâdî nizâm olmasına rağmen bu 
grup, onu görmezlikten gelmiş ve onu ele almamıştır.  
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Aynı şekilde bu grup, fikrini başarısız beşerî iki nizâma hasretmesinden ve gerçek iktisâdî nizâmı 
görmezlikten gelmesinden dolayı krizin çözümünde başarısız olmuştur. Onun bu hali, gözü olup da 
görmeyen kimsenin hali gibidir. Şayet gözünü açmış olsaydı, bir alternatifin olup olmadığını soracak, 
dahası alternatifi hemen karşısında bulacaktı. 

 
Ey Kerîm Konuklar ve Katılımcılar, 
İşte gördüğünüz gibi krizlerden uzak âdil ekonomik hayatın temînine ancak Hilâfet Devleti'nin İslâmî 

İktisat Nizâmı muktedirdir. 
Şüphesiz o, âlemlerin Rabbî Allah'ın inzâl ettiği bir nizâmdır ki O, el-Hâlık'tır ve mahlûkatını neyin islâh 

edeceğini en iyi bilendir. 

 Hiç yaratan bilmez mi? O, Latîf’tir, Habîr’dir.” [el-Mulk 14]“ َأالَ َيْعلَُم َمْن خَلَقَ َوُهَو اللَِّطيفُ الْخَِبيُر
Evet, şüphesiz O, en iyi bilendir ve şânı en yüce olandır. 
Bu konferansınızı muvaffak ve başarılı kılmasını ve onun sayesinde krizlerden uzak âdil ekonomik 

hayatın temînine ancak Hilâfet Devleti'nin İslâmî İktisat Nizâmı olduğunu görmenizi Allahu 
Subhânehu'dan temennî ederim.  

 
Selâmun Aleykum ve Rahmetullâhi ve Berakâtuh 

 
H. 07 Muharrem-il Haram 1430 

M. 03.01.2009  
 


