
 
Bütçe Açığı Ekonomi Politikasından Kaynaklanıyor, Devletin Bütçesinden Değil 

  
01 Temmuz 2015 Çarşamba günü, Ümmet Meclisi 2015/2016 yılı cari bütçesini onayladı. 

Bütçenin yaklaşık 8.18 milyar dinar açık vermesi tahmin ediliyor. Maliye Bakanı, 02 Temmuz 2015 
tarihli el-Kabas gazetesine yaptığı açıklamada “Hükümet, petrol fiyatlarının düşüşünden kaynaklanan 
bütçe açığını finanse etmek için devlet tahvili de dâhil olmak üzere farklı seçenekleri inceliyor.” dedi ve 
“Piyasaya girmek, devlet veya hazine bonosu çıkarmak, bu yılın olasılıkları arasındadır...” diye de ekledi. 

Bu yüzden hükümet, devlet tahvili ya da hazine bonosu ihracına yönelecektir. Bu da 
hükümetin, bütçe açığını kapatmak ve insanların işlerinin güdülmesinde başarısız olan ekonomik 
politikasını örtbas etmek için piyasadan borç alacağı anlamına gelmektedir. Ümmet Meclisi üyeleri 
veya hiçbir siyasetçi ve ekonomist, mali ve ekonomik politikaların başarısızlığı yüzünden 
hükümeti muhasebe etme cesaretini gösteremiyor.   

Oysa biz, hükümetin iç piyasadan [Bankalar ve finans kuruluşlarından] borçlanmasının 
yalnızca faiz ile olabileceğini biliyoruz. Faiz ise sübutu ve delaleti kati nasslara göre şeran 
haramdır. İç veya dış piyasadan faiz ile borç almak hiçbir koşulda caiz değildir. Dış borç, belli 
şartlarda olur ve kâfirlerin İslami ülkeler üzerinde otorite kurmalarını sağlar. Ayrıca bütçe açığı, 
pratik olarak bazı hususlar ile de kapatılabilir: 

Birincisi: OPEC üyeliğinden çekilmek ve bütçe açığını kapatacak ölçüde bu örgüt dışında 
petrol satmak. Çünkü bu örgüt bir sömürgecilik projesidir. Üstelik bu örgüt, bizim çıkarlarımıza 
göre değil kâfirlerin çıkarlarına uygun olarak belirli bir petrol üretimine izin vermektedir ki 
böylece kâfirlerin çıkarları ile örtüşen petrol fiyatları korunabilsin.  

İkincisi: Faize dayalı işlemlere tevessül etmeden devletin rezervlerinden bütçe açığını 
kapatmak. 

Üçüncüsü: Stadyumlar, parklar, rekreasyon ve diğer projeler gibi zaruri olmayan projeleri iptal 
etmek ya da ertelemek ve tesis maliyetlerini karşılamak. Hastaneler yapmak, eğitim giderleri ve 
benzeri zaruri projelere devam etmek. 

Ama bu, şeri hükümleri uygulama sahasına koyan politik kararlar almayı ve aynı zamanda 
ekonomi ve politikada kâfir ülkelere bağımlılıktan kurtulmayı gerektirir. Fakat Müslümanların 
yöneticilerinin işleri kötü gütmesi ve Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeleri ekonomimizin 
kötüleşmesine ve mahvolmasına neden olmuştur. Ümmetin kaynakları yerli ve yabancı banka ve 
kurumların yararına kredi işlemlerine çarçur edilmiştir. Bütçe açığının kaynağı, kapitalist kâfir 
ülkelerin politikalarıdır. Ümmetin kaynaklarının ve fonunun yetersizliği değildir.  

Ey Müslümanlar! Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:  

 “Kim Benim zikrimden yüz çevirirse, 

mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Ve kıyamet günü onu, kör olarak haşredeceğiz.” 
[Taha 124] Bu dünyada Allah’ın hidayeti üzerine yürümeyen kimseler kördür. Doğruluktan ve haktan 
sapmıştır. Şeri hükümleri uygulamayan ve insanların işlerinin güdülmesinde kâfir devletlerin 
politikalarını izleyen kimseler için Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın tehdidi söz konusudur. Çünkü 
Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:  
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onlara sıkıntı verirse, sen de ona sıkıntı ver.” [Müslim] Ortada İslam’ın ekonomik sistemini 
uygulayan bir devlet yok. Ekonomik politikaların başarısızlığına karşılık hükümeti muhasebe 
eden parlamenterler yok. Ya da ümmetin ekonomisini ve servetini tahrifat, yıkım ve heder 
olmaktan koruyacak bir vizyona sahip olan milletvekilleri yok. 

Ey Müslümanlar! Hizb-ut Tahrir, Kur’an, Sünnet ve bu ikisinin irşat ettiği şeri delillerden 
çıkarılmış mükemmel bir ekonomik sisteme sahiptir. Belli bir yaşam tarzı içinde, yani insanların 
işlerinin güdülmesi ile ilgili tüm şeri hükümleri uygulayan İslami yaşam kapsamında insanlara 
onurlu bir hayat sunmaktadır.  

Şeri hükümlerin bir kısmını uygulayarak geri kalanından vazgeçilemez. İslam, parçalanmayı 
kabul etmez. Aksine İslam, tüm hayat işleri için tam ve kapsamlı bir sistemdir. Allah Subhânehu ve 
Teâlâ şöyle buyurdu:  



 “Yoksa siz Kitab’ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? 

Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak rüsvaylık; kıyamet gününde ise en 
şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir.” [Bakara 85] 
İslam, kapsamlı, eksiksiz, tam ve inkılabı olarak uygulanmak üzere gelmiştir. Kapitalist 
demokratik sisteme yama yapmak için değil.  

Hizb-ut Tahrir, Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafeti kurarak Allah’ın indirdiği ile 
hükmetmek için sizi Allah’a ve Peygamberine icabet etmeye davet ediyor.  

 “Ey iman 

edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’ın ve Rasûlü’nün çağrısına uyun 
ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki, O’nun huzurunda toplanacaksınız.” 
[Enfal 24] 
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