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ى فَاْكتُبُوهُۜ َوْلیَْكتُْب بَْینَُكْم كَ  اتٌِب یَٓا اَیَُّھا الَّ۪ذیَن ٰاَمنُٓوا اَِذا تََدایَْنتُْم بَِدْیٍن اِٰلٓى اََجٍل ُمَسم�
ُ فَْلیَْكتُْبۚ َوْلیُْمِلِل الَّ۪ذي َعلَْیِھ اْلَحقُّ بِاْلعَْدِلۖ َوَال یَأَْب  َكاتٌِب اَْن یَْكتَُب َكَما َعلََّمھُ �ّٰ

َ َربَّھُ َوَال یَْبَخْس ِمْنھُ َشْیـ�ۜا فَِاْن َكاَن الَّ۪ذي َعلَْیِھ اْلَحقُّ َس۪فیًھا اَْو َض۪عیفًا اَوْ   َال َوْلیَتَِّق �ّٰ
َو فَْلیُْمِلْل َوِلیُّھُ بِاْلعَْدِلۜ َواْستَْشِھُدوا َش۪ھیَدْیِن ِمْن ِرَجاِلُكْمۚ فَِاْن لَْم یَْستَ۪طیُع اَْن یُِملَّ ھُ 

َر  اِء اَْن تَِضلَّ اِْحٰدیُھَما فَتَُذّكِ ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّھَدٓ یَُكونَا َرُجلَْیِن فََرُجٌل َواْمَراَتَاِن ِممَّ
وا اَْن تَْكتُبُوهُ َص۪غیًرا اَْو اِْحٰدیُھَما اْالُْخٰرۜى َوَال یَأَْب  اُء اَِذا َما ُدُعوۜا َوَال تَْسـ�ُمٓ الشَُّھَدٓ

ِ َواَْقَوُم ِللشََّھاَدةِ َواَْدٰنٓى اَالَّ تَْرتَابُٓوا اِالَّٓ اَ  ْن تَُكوَن َك۪بیًرا اِٰلٓى اََجِل۪ھۜ ٰذِلُكْم اَْقَسُط ِعْنَد �ّٰ
نَُكْم فَلَْیَس َعلَْیُكْم ُجنَاٌح اَالَّ تَْكتُبُوَھۜا َواَْشِھُدٓوا اَِذا تَبَایَْعتُْمۖ تَِجاَرةً َحاِضَرةً تُ۪دیُرونََھا بَیْ 

 ُۜ َۜ َویُعَِلُّمُكُم �ّٰ ارَّ َكاتٌِب َوَال َش۪ھیٌدۜ َواِْن تَْفعَلُوا فَِانَّھُ فُُسوٌق بُِكْمۜ َواتَّقُوا �ّٰ ُ َوَال یَُضٓ  َو�ّٰ
 بُِكّلِ َشْيٍء َع۪لیمٌ 

Ey inanıp güvenenler! Birbirinize belli bir vadeye kadar borçlandığınızda borcu yazın. Bir yazıcı, 
aranızda doğru olarak yazsın. Yazıcı, Allah’ın bu ayette öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmayıp 
yazsın. Yazıyı borçlu yazdırsın. Rabbi /Sahibi olan Allah’a karşı yanlış yapmaktan çekinsin de 
borçtan bir şeyi eksiltmesin. Borçlu; sefih, güçsüz veya söyleyip yazdıramayacak durumda ise 
velisi borcu doğru olarak yazdırsın. Erkeklerinizden iki kişiyi de şahit tutun. İki erkek yoksa, 
şahitliğini kabul edeceğiniz kişilerden bir erkek ile iki kadın da olur. Kadınlardan biri unutur 
veya yanılırsa diğeri hatırlatır. Şahitler çağrıldıklarında kaçmasınlar. Borç, ister büyük ister 
küçük olsun, vadesi ile birlikte yazmaya üşenmeyin. Allah katında böylesi daha düzgün, şahitlik 
için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Aranızda yaptığınız ticaret peşin 
olursa onu yazmamanızın size bir günahı olmaz. Alım satım yaptığınızda şahit tutun. Yazıcı da 
şahit de sizden bir zarar görmesin. Onlara zarar vermeniz, yoldan çıkmanız olur. Allah’a karşı 
yanlış yapmaktan sakının. Bunları size Allah öğretiyor. Allah her şeyi bilir. 

(Bakara 2/283 ) 

َواِْن ُكْنتُْم َعٰلى َسفٍَر َولَْم تَِجُدوا َكاتِبًا فَِرَھاٌن َمْقبُوَضةٌۜ فَِاْن اَِمَن بَْعُضُكْم بَْعًضا فَْلیَُؤّدِ 
ُ  الَِّذي اْؤتُِمنَ  َ َربَّھُۜ َوَال تَْكتُُموا الشََّھاَدةَۜ َوَمْن یَْكتُْمَھا فَِانَّھُٓ ٰاثٌِم قَْلبُھُۜ َو�ّٰ  اََمانَتَھُ َوْلیَتَِّق �ّٰ

 بَِما تَْعَملُوَن َع۪لیمٌ۟ 
Yolculukta olur da yazacak birini bulamazsanız, yapılacak olan rehin almaktır. Biriniz diğerine 
güvenir (borcu yazmaz, rehin de almaz) ise, kendine güvenilen kişi, Rabbi /Sahibi olan Allah’a 
karşı yanlış yapmaktan sakınsın da güveni kötüye kullanmasın. Şahitliği gizlemeyin. Kim 
gizlerse kalbi doğruluktan uzaklaşır. Yaptığınız her şeyi bilen Allah’tır. 
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Kıymetli Arkadaşlar, 

Bugün inşallah Bakara suresinin 282, 283 ‘üncü ayeti kerimelerini okuyacağız. 

İnfak, faiz yasağı ve arkasından borçlanma ile alakalı ayetler geldi. Bu sıralamanın da kendi 
içinde büyük bir anlamı bulunduğu anlaşılmaktadır. Hepsi aynı eksen üzerindeki meseleler. 
Borçlanma ya da ihtiyaç sahibine ikramlarda bulunma, borçlanma üzerinden gelir elde edip 
etmeme gibi konular. Bunlar İslam Ekonomisinin temel konuları içinde yer almaktadır.  

Borçlanma konusunda Allah Teala çok dikkat çekici ve ayrıntılı belirlemeler yaparak emirler ve 
tavsiyeler oluşturmuş. Konunun bu kadar detaylı işlenmesi meselenin önemine binaen olsa 
gerektir.  Kur’an-ı Kerim’in en uzun ayeti olması da manidardır.  

Esteüzübillah Bismillâh 

Ekonomik borçlanma ile alakalı bir meseleye girerken Allah Teala,  Ey iman edenler diyerek 
başlıyor. Demek ki, iman edenlerin imanlarını da ilgilendiren bir konu işlenmektedir. Bir süreye 
kadar borçlanma yapacağınız zaman, bir vadeli borçlanma yapacağınız zaman, onu yazın. 
Böyle bir talimat. Onu aranızda adaletli bir katip yazsın, katibin hüviyetine ilişkili de bir 
tanımlama yapmış. Katip Allah’ın kendisine öğrettiği şekilde yazma konusunda direniş 
göstermesin, yani başka bir şekilde yazmaya kalkmasın anlamında. Yazsın, yani borç senedini 
düzgün bir şekilde bu yazsın. 

Borçlu olan yazdırsın, imla ettirsin. Burada mükellefiyeti borçlu olanın üzerine yüklüyor, Allah 
Teala. Ve o da Allah’a karşı son derece dikkatli olsun, duyarlı olsun. Herhangi bir şekilde hata 
yapmasın. Ona herhangi bir yanlışlık karıştırmasın. Eğer diyor borçlu kafası çalışmayan, sefil, 
naif, zayıf ve bir şekilde güçsüz, yazdırmaya gücü yetmeyen bir kişi ise o zaman onun velisi, ona 
adalet ile yazdırsın. Sizin aranızdan iki erkek de buna şahit olsun. Eğer iki erkek bulunmazsa, 
bir erkek, iki kadın olsun. Şahitliklerinden yana sizin razı olduğunuz kişilerden iki kadın ve bir 
erkek olsun. 

Bir erkek, iki kadın olsun. O sizin kendi şahitliklerinden razı olduklarınızdan, onlardan ikisinden 
birisi yanılırsa, diğeri onu, ona hatırlatsın diye iki kadın, bir erkek şeklinde bir düzenleme 
yapılmış. Şahitler çağırıldıkları zaman gitmemezlik etmesinler, direnmesinler, küçük de olsa 
büyük de olsa yazmaktan üşenmeyin, diyor Allah Teala.  

Mutlaka yazın. Niçin? 

Bu yazma işlemi Allah katında daha adil olandır, daha hakkaniyetli olandır. Şahitlik açısından 
daha güçlü olandır, şüpheye düşmemeniz açısından da daha uygun olandır. Ama peşin alışveriş 
için böyle bir mecburiyet yoktur. Birbirinize devrediyorsunuz,  peşin alışverişte birbirinize 
devrettiğiniz malları yazmanız diye bir mükellefiyetiniz yok, yazmazsanız bunda bir günah 
olmaz. Şahit tutun, şahitlik yapın, alışverişinizde ama kesinlikle katip de şahit de asla zarar 
görmesin. Bunu da garanti altına almak gerekiyor. Kamu yönetimi bu güvenlik sistemini 
kurmalı ve işlemleri yapanlar da garanti altına alınmalı.  
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Eğer böyle yaparsanız yani onlara zarar verirseniz, bu sizin için önemli bir günahtır. Allah’ın 
sınırlarına itina gösterin, Allah size bunları öğretiyor. Allah her şeyi bilendir, bu hükümleri de 
onun için size bu kadar detaylı bir şekilde anlatmış ve önünüze koymuştur.  

Eğer seferdeyseniz, eğer katip bulamıyorsanız o zaman bir rehin almak yeterli olur. Eğer 
birbirinize güvenirseniz, o zaman kendisine güvenilen güvenin gereğini yerine getirsin. Allah’a 
Rabbiniz olan Allah’a kaşı dikkatli olun, hassas olun. 

Şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse o günahkar kalbe sahiptir. Hiç şüphesiz ki Allah sizin 
yaptıklarınızı en iyi bilendir. 

Kur’an-ı Kerim’de Günahkar kalp ifadesini de sadece burada görüyoruz. İlginç bir tabir. Allah 
Teala bunu şahitliği gizleyen için söylüyor.  

Bu iki ayeti kerime gördüğünüz gibi borçlanma konusunu işlemektedir. Ancak, birçok detayı 
bünyesinde barındırması dikkat çekicidir. Tabiiki, gerekçeyi ifade diyor Allah Teala.  

Burada ifade edilen hassasiyetlere uyulduğu takdirde, Allah katında daha hakkaniyetli 
davranmak, şehadette daha güçlü imkan oluşturmak ve şüpheye düşmemeye daha uygun tavır 
almak mümkün olacaktır. Bu da Allah Teala’nın bizden istediği, beklediği davranış biçimidir.  

Rabbim hepimize daha dikkatli müminler olmayı nasip etsin inşallah. 

 

 


