Hizb-ut Tahrir Emiri Şeyh Âlim Ata İbn Halil Ebu Raşta Tarafından Facebook Sayfası
Takipçilerinin Sorularına Verilen Cevaplar
Soru Cevap
Zimmette Sabit Olan Ücret
Ebu Yasir
Soru:
es-Selamu Aleykum,
İster bu borç ücret olsun, isterse borç olsun borçlu kimse borcunu mazeretsiz örneğin on yıl ödemezse
aradaki farkı kim ödeyecek?
Cevap:
Aleykum’us Selam ve Rahmetullahi ve Berakâtuh
Zimmette sabit olan ücret, borç gibidir. Birine borçlu olan kimse, aralarında anlaştıkları şartlara
göre borcunu ödemek zorundadır. Borçlu kimse borcunu ödemeyi geciktirirse, bakılır: Şayet eli
darda ise, mali durumunu düzeltene ve borcu ödeyebilecek durumu gelene kadar alacaklı kimse
ona biraz zaman tanır. Çünkü Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
“Borçlu darda ise, eli genişleyinceye kadar ona mühlet verin.”
[Bakara 280] Fakat borçlu kimse ödeyebilecek durumda olduğu halde borcunu ödemezse, ödemeye
zorlanır. Eğer yapmazsa cezalandırılır. Zira Ebu Davud ve İbn Mace Amr ibn eş-Şerit, babasından,
Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet ettiler:
َ “ َل ُّي ْال َواجد ُيح ُّل ع ْرZenginin borcunu savsaklaması, haysiyetinin ihlal edilmesini ve
ض ُه َو ُع ُق َوب َت ُه
ِ
ِ ِ ِ
cezalandırılmasını helal kılar.” Zenginin borcunu savsaklaması, oyalaması ve uzatması demektir.
Haysiyetinin ihlal edilmesini helal kılar demek, şikâyet etmek ve hakkında sert sözler söylemek
demektir. Cezalandırılması ise hapse ve cezaevine atmak demektir.
Aradaki farka gelince, yani altın ve gümüşe göre piyasada paranın değeri düşer ya da
yükselirse, alacaklı mı yoksa borçlu mu bu aradaki farkı öder meselesine gelince, bu konuda farklı
görüşler var. Benim tercih ettiğim görüşe göre fazla aldığında faize düşmemek amacıyla borcunu
aynı para ve rakam ile öder. Dolaşımda ve resmi para olduğu sürece bu böyledir.
Alacaklı, parasının değer kaybına uğramasını istemiyorsa, altın ya da değerini koruyan güçlü
bir para birimi ile borç versin.
Allah Subhânehu ve Teâlâ bu ümmeti Raşidi Hilafetin kurulması ile onurlandırsın. Çünkü o
zaman para birimi, değerini koruyan altın ve gümüşe dayalı olacaktır. Finansal hayat istikrar
bulacak, insanlar refah içinde yaşayacaklar ve paralarından emin olacaklar. Şüphesiz ki Allah
Kaviyy ve Aziz’dir.
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