B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m
Hamdolsun âlemlerin Rabbi Allah'a... Hamdolsun Rahman olana, Rahîm olana, din gününün sahibine...
Salat-ü selam olsun rasûllerin ve nebilerin sonuncusu Muhammed aleyhisselama... temiz ehl-i beyti'ne olsun ! .
Selam olsun mazlumların sahibine, selam olsun kimsesizlerin vefakâr dostuna, selam olsun garipleri merhamet
kanatları altında toplayana... Selam olsun evinde peşpeşe iki gün doyasıya buğday ekmeği yenmeyene...
Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimiz buyuruyor ki:
"Her ümmetin bir fitnesi/imtihanı vardır. Benim ümmetimin fitnesi/imtihanı ise dünya malıdır"
Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan ibaret olduğu gibi, dünyalık mal da, bu oyun ve oyalanmanın bir parçası ve
imtihanın bir ayağıdır. Birçok ayet ve hadiste, dünya ve dünyalığın kınandığına şahit olurken; yine birçok ayet
ve hadiste de, yetime, yolda kalmışa, komşuya, akrabaya vs. yardımın, onların ihtiyaçlarını karşılamanın
faziletinden bahsedilmektedir. Bundan anlaşılmaktadır ki; dünya ve dünyalığı bir rahmet ya da bir felaket
kılacak olan, onu nasıl ve nerede kullandığımızdır. Zaten bunların "imtihan" olarak tavsif edilmeleri de, bunu
göstermektedir.
Zira; imtihanı kazanmak da vardır, kaybetmek de Bu imtihanı kazanmak için, Rabbimiz birçok vesileler halk
etmiş ve birçok tavsiyelerde bulunmuştur. İşte bu tavsiye ve vesilelerden biri "Karz-ı Hasen"dir.
Karz-ı hasen, kelime anlamı olarak, güzel ödünç demektir. Karz, geri almak üzere verilen demektir. Karz-ı
hasen ise; "hiçbir maddi çıkar düşüncesi gözetmeksizin, sırf Allah'ın (cc) rızasını kazanmak ve din kardeşinin
sıkıntısını gidermek amacıyla borç vermeye denir.
Karz akdinin sıhhatli olabilmesi için, tarafların akıllı ve mümeyyiz olması, piyasada misli olan malın bulunması,
karz muamelesi esnasında herhangi bir menfaatin şart koşulmaması gereklidir. Nakit para, altın, gümüş, arpa,
buğday, yağ, bal, yumurta ve ceviz gibi tartılabilir, ölçülebilir ve piyasada benzeri bulunabilir şeyler arasında
karz muamelesi yapılabilir.
Allah (cc) Rasulü (sas) şöyle buyurmaktadır:
"Bir malı/parayı borç/ödünç vermek, onu sadaka olarak vermekten hayırlıdır."
Bir çok belayı def eden ve bilhassa Rasulullah (sas) tarafından muhtelif hadislerde
şiddetle emir ve tavsiye edilen sadakadan daha faziletli olan "karz-ı hasen"e,
günümüz İslam fertleri, maalesef gerekli ihtimamı göstermemekte ve imtihanı
kazanmak için sunulan bu rahmeti değerlendirememektedirler.
Allah (c.c.), hidayet kaynağı Kur'an'da mealen şöyle buyurmaktadır:
"Hani Allah'a güzel bir borç verecek kimse ki, Allah onu ona katlayıversin?! Hem onun için çok hoş bir mükâfat
da vardır! O gün mümin erkeklerle, mümin kadınları önlerinden ve sağ taraflarından nurları koşarken
göreceksin: "Bu gün müjdeniz altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. İçlerinde ebedi olarak kalacaksınız."
Beşerî sistemlerin çarkında ezilen Müslümanlar, gün be gün ağırlaşan ekonomik şartları da dikkate alarak,
"karz-ı hasen" kültürünü canlı tutmaya çalışmalıdırlar. "Karz-ı hasen"; Müslümanları faize bulaşmaktan alıkoyar
ve sosyal yardımlaşma sayesinde ülfet ve muhabbeti artırarak Müslümanları cem edip, Vahdet'e kapı aralar.
Bugün, Müslümanlar için en büyük zenginlik bu değil mi zaten?
Selam olsun garipleri merhamet kanatları altında toplayanlara... Selam olsun kimsesizlerin vefakâr dostlarına…

