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EKONOMİ VE AHLAK 63 

(Mutaffifın 83/1) 

 َوْيٌل ِلْلُمَطف ِ۪فيَن  
Ölçüde ve tartıda küçük eksiltmeler yapanların çekeceği var! 

 

(Mutaffifın 83/2) 

 يَْستَْوفُوَن  اَلَّ۪ذيَن اِذَا اْكتَالُوا َعلَى النَّاِس 

İnsanlardan alırken ölçünün tam olmasını isterler. 

 

(Mutaffifın 83/3) 

 َواَِذا َكالُوُهْم اَْو َوَزنُوهُْم يُْخِسُروَن  

Ama kendileri ölçüp tartarken onları zarara sokarlar. 

 

Kıymetli Arkadaşlar,  

Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim 

Mutaffifin suresinin ilk üç ayetini okuyoruz.  

Şöyle başlıyor Allah Teala; Veylüllimutaffifin.  

Bu tek kelime olduğu halde, adeta birkaç manayı bünyesinde barındırıyor. Yazıklar olsun, o ölçüde, 

tartıda, hile yapanlara. Mutaffif bu anlamda bir kelime ve Allah Teala’da yazıklar olsun, ölçüde, 

tartıda hile yapanlara! Diyerek bu sorunlu hale yüksek düzeyli bir dikkat çekiyor. 

“Onlar insanlardan kendileri alacakları zaman ölçüye çok dikkat edilmesini isterler,” hani Kayserililere 

atfen söylenen bir laf vardır ya, işte bu kaç paradır? Diye sorulunca, alıyım mı? Satıyım mı?” diye bir 

tepki verirler. Yani alırken farklı, satarken farklı fiyat uygulaması yapılacağı zımni olarak ifade edilmiş 

oluyor. İşte bu ayete bahsedilen kişiler de aynı şekilde, alırken ölçüye çok dikkat edilmesini isterler. 

Ama kendileri satarken hile ve eksiltme yaparlar.  

Allah Teala bu konuyu büyük bir cürüm olarak kabul etmiş ve müstakil bir konu olarak işlemiştir. 

Arkadaşlar, bu konular, çok hassas çok önemli meselelerdir. Dolayısıyla Allah Teala’nın bu konuya bu 

kadar dikkat çekmiş olmasını çok fazla ciddiye almak gerekir. Hemen herkesin yaptığı işte bir ölçü ve 

tartı konusu vardır. Ölçünün şartları, standartları çok farklı olabilir ama her işin için bir ölçü biçimi 

vardır. O ölçüyü o işle ilgilenen inşalar gayet iyi bilirler. İşte o ölçüye riayet etmek ve karşısındaki 

insanı aldatmamak Müslüman için olmazsa olmaz bir zorunluluktur. Akıldan hiç çıkarmamak lazım ki, 

Allah Teala’nın birisine “yazıklar olsun!” demiş olması büyük bir hüsran bildirimidir. Böyle bir hitabın 
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muhatabı olmamak lazım, ne yapıp edip muhatabı olmamak lazım. Bulacağımız mazeretlerin sadece 

kendimizi kandırma işine yarayacağını ve başka bir şe yaramayacağını asla unutmamak gerekir.  

Satın alan kişinin bu konuları bilmesi lazım ve aldanmaması lazım düşüncesi bizim düşüncemiz 

değildir. Biz de kural “Aldatan bizden değildir.” Şeklindedir. Ama latince bir söz “aldanma!”  

demektedir. İkisi arasında çok iyi bir nüans vardır.  

Şu çok önemli bir hakikattir ki, herkes yaptığı işin detaylarını çok iyi bilir. Dolayısı ile herkes kendisine 

hakim olmalı ve yanlışa düşmekten kendini korumalıdır. Allah Teala’nın bu “yazıklar olsun!”, ifadesine 

muhatap olmak, herhangi bir insanın sitemine muhatap olmak gibi değildir. Bu yüzden bunun karşılığı 

da son derece acıklı, son derece dramatik olur. 

Rabbim hepimizi muhafaza etsin ve gerçekten işimizi düzgün şekilde yapan insanlardan eylesin!.. 

İnsanları asla ve kat’a aldatmayacak bir kimlik, kişilik, ticari ahlak, iş adamı hüviyeti cümlemize nasip 

etsin.  

Böyle bir temsil ortaya koymak, aynı zamanda Müslüman olarak, İslami kimliğimizle yapacağımız en 

güzel tebliğdir, arkadaşlar. Yani insanlar bu adam dinine sadakat gösteriyor dolayısı ile bu bizi 

aldatmaz dedirtebilirsek, o insana başka bir şey söylememize gerek kalmayabilir, bunu başaralım 

yeter. İnşallah hepimiz bu hususiyetlere riayet eden insanlardan oluruz.  

Teşekkür ediyorum. 

 

 


