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BİZİ ALDATAN BİZDEN DEĞİLDİR (ÖLÇÜ VE TARTIYI TAM YAPMAK) 1  

“Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha 

güzeldir.”2 

اْلَكْيَل ِاَذا ِكْلتُْم َوِزنُوا بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْستَ۪قيِمِۜ ٰذلَِك َخْيٌر َوَاْحَسُن تَأْ۪ويًلا  َوَاْوفُوا    

 Kişinin mali haklarının korunması, aldanmaması için ölçü ve tartının doğru yapılması önem arz 

etmektedir. Çünkü karşılıklı olarak hakkın zayi olmaması karşı tarafa duyulan kin ve düşmanlık 

duygularının yok edilmesi bu iki hususa riayet etmekle mümkün olur. Konumuzu teşkil eden ayette 

de ölçü ve tartının tam yapılması hâlinde bunun sonucunun daha hayırlı olacağı vurgulanır. Ölçülü 

olmak kâinatın dengesini sağlar, adaletin gerçekleşmesine vesile olur. Cenab-ı Hak da kâinatı bir 

ölçüye göre yarattığını bize bildirmektedir: “Allah göğü yükseltti ölçüyü koydu. Ölçüde haddi 

aşmayın.”3                                                                                                                ﴾8﴿ َمَٓاءَ  َرَفَعَها َوَوَضَع اْل۪ميَزاَنَۙ ﴿7﴾ َاّلَ  تَْطَغْوا ِفي اْل۪ميَزاِن   َوالّسَ
Çünkü plansızlık ölçülü olmamak kaosa kargaşaya haksızlığa sebep olur. Ölçeği tam anlamıyla 

kullanmak, hile yapmamak ve doğru bir terazi ile tartmak yaşadığımız dünyada hakların korunması 

için önem arz eder. Ayrıca insanların bir- birlerine karşı güven duymalarına vesile olur. Mesela doğru 

ölçü yapmayarak veya tam olarak tartmayarak bizi aldatan kişiden elbette alışveriş yapmak istemeyiz. 

O tür insanlara asla güven duymaz ve daima kötülükle anarız. Buna karşılık ölçü ve tartıya riayet 

edenleri ise daima över ve takdir ederiz. Doğru olarak ölçmek tartmak hayırlı bir iştir, sonuç 

bakımından da güzeldir. Yani bu davranış dünyada zengin olmaya, ahirette de sevap kazanmaya 

vesile olur. Ölçü ve tartıyı doğru tutmak, dinî bir emir olmakla beraber eksik yapmak büyük günahlar 

arasında sayılmıştır. Nitekim ölçü ve tartıda hile yapan kimselerin azapla tehdit edildiği ve yaptıkları 

davranışların onları helake götüreceğine dair Kur’an-ı Kerim’de ayet-i kerimeler bulunmaktadır. 

Cenab-ı Hak, ölçüyü eksiksiz, tam yapmamızı ve tartıyı da zülüm ve haksızlığa sapmadan adaletle 

yapmamızı emretmektedir. “Kendimiz için ölçüp tartarken tam, başkalarına karşı eksik yaparsak 

haksızlık etmiş ve kınanmış oluruz”4   

۪فيَنَۙ  َوْيٌل    ﴾3﴿َكالُوُهْم َاْو َوَزنُوُهْم يُْخِسُروَنِۜ  َوِاَذا ﴾2﴿ِاَذا اْكتَالُوا َعلَى الّنَاِس يَْستَْوفُوَنَۘ  َالَّ۪ذينَ  ﴾1﴿لِْلُمطَّفِ

Bu bakımdan ölçü ve tartıyı tam olarak yapmamız emredilmektedir.5  

﴾9﴿اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوَل تُْخِسُروا اْل۪ميَزاَن  َوَا۪قيُموا    

Kur’an-ı Kerim’de, Medyen halkına gönderilen Şuayb (a.s) ticarette, ölçü ve tartıda hile yapmayı 

alışkanlık hâline getiren kavmini bundan sakındırdığı haber verilmektedir.6  

                                                           
1 Bu konu, Dr. Ercan ESER’in “Kur’an’dan Öğütler” adlı kitaptaki yazılarından derlenerek hazırlanmıştır. 
2 İsra, 17/35 
3 Rahman, 55/7,8 
4 Mutaffifin, 83/1-3 
5 Rahman, 55/9 
6 Şuara, 26/181-183 
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ِۜ َوَل تَْنُقُصوا اْلِمْكَيا َوِاٰلى َ َما لَُكْم ِمْن ِاٰلٍه َغْيُرهُ ااِۜ َقاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا اّلّلٰ َٓي َاَخاُف َمْديََن َاَخاُهْم ُشَعْيب َٓي َاٰري كُْم بَِخْيٍر َوِانّ۪ َل َواْل۪ميَزاَن ِانّ۪

ُكْم َعَذاَب يَْوٍم ُم۪حيٍط  َٓاَءُهْم َوَل تَْعثَْوا ِفي اْلَْرِض  َويَا ﴾84﴿َعلَي ْ  َقْوِم َاْوفُوا اْلِمْكَياَل َواْل۪ميَزاَن بِاْلِقْسِط َوَل تَْبَخُسوا الّنَاَس َاْشيَ

  ﴾58﴿ُمْفِس۪دينَ 
 Kureyşliler de Medyen halkı gibi ticarette hile yapıyor eksik ölçüp tartıyorlardı. Böylece fazla 

miktarda para kazanıyor, halkı eziyorlardı. Kur’an-ı Kerim’de bu yanlış davranışların önceki 

toplumları helak ettiği, böyle davrananların da onlar gibi mahvolacağı hatırlatılarak, Kureyşlilerin bu 

yanlış davranışlarından kaçınmalarının gereğine şu ayetle vurgu yapılmıştır: “Ölçüyü ve tartıyı 

adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız.”7 

اا اِ تَْقَربُوا َماَل اْلَي۪تيِم ِاّلَ  َوَل  ُُ نَْفس هُ  َوَاْوفُوا اْلَكْيَل َواْل۪ميَزاَن بِاْلِقْسِط  َل نُ َكلِّ ََ َاُشّدَ ُ ّلَ ُوْسَعَها َوِاَذا قُْلتُْم  بِالَّ۪تي ِهَي َاْحَسُن َحتّٰى يَْبل

ِ اَ  َ  ْوفُواِۜ َفاْعِدلُوا َولَْو َكاَن َذا قُْرٰبى  َوبَِعْهِد اّلّلٰ ي ُكْم بِ۪ه لََعلّ ﴾152﴿ُكْم تََذّكَُروَنَۙ ٰذلِكُْم َوّصٰ    

Peygamberimizin hadisinde de ölçü ve tartıyı doğru olarak yapmayanların dünyada da kuraklık ve 

kıtlık ile cezalandırılacağı bildirilmektedir (İbn Mâce, “Fiten”, 22). Bütün bu emirler, ticari hayatta 

ölçü ve tartıya tam olarak riayet edip adaleti gerçekleştirmenin, insanları aldatmamanın toplum 

düzenindeki önemini göstermektedir. Diğer yandan bu emirlere aykırı davranışların ise Allah’ın 

gazabına sebep olacağı vurgulanmaktadır. İnsanları ölçü ve tartıya riayet edip hileli davranışlardan 

alıkoyacak en büyük faktör ise, hiç kuşkusuz ahiret inancıdır. Ahirette hesap, ceza ve mükâfata kesin 

olarak inananlar, asla böyle aldatmalara cesaret edemezler, Allah’tan korkarlar. Ancak ahirete 

inanmayanlar, biraz daha fazla kazanabilmek için ellerinden gelen her türlü haksızlığı yapmakta bir 

sakınca görmezler.“Medyen halkına da kardeşleri Şu’ayb’ı peygamber gönderdik. O, şöyle dedi: ‘Ey 

kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik 

yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından 

korkuyorum. Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını (mallarını ve 

haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan 

kimselerseniz Allah’ın bıraktığı helâl kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi 

değilim.”8  

ِۜ َوَل تَْنُقُصوا اْلِمْكيَ  َوِاٰلى َ َما لَُكْم ِمْن ِاٰلٍه َغْيُرهُ ااِۜ َقاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا اّلّلٰ َٓي َاَخاُف َمْديََن َاَخاُهْم ُشَعْيب َٓي َاٰري كُْم بَِخْيٍر َوِانّ۪ اَل َواْل۪ميَزاَن ِانّ۪

ُكْم َعَذاَب يَْوٍم ُم۪حيٍط  َٓاَءُهْم َوَل تَْعثَْوا ِفي اْلَْرِض  َويَا ﴾84﴿َعلَي ْ  َقْوِم َاْوفُوا اْلِمْكَياَل َواْل۪ميَزاَن بِاْلِقْسِط َوَل تَْبَخُسوا الّنَاَس َاْشيَ

كُْم بَِح۪فيٍظ  ّيَُت بَقِ  ﴾85﴿ُمْفِس۪ديَن  ِ َخْيٌر لَُكْم ِاْن ُكْنتُْم ُمْؤِم۪نيَن  َوَمَٓا َانَا۬ َعلَي ْ   ﴾86﴿اّلّلٰ

Kulluk bilinciyle donanmamızı isteyen yüce Rabbimiz, yukarıda mealini verdiğimiz ayetlerde 

bizlere Medyen halkına gönderdiği Şuayb (a.s)’ın kavmiyle olan mücadelesini haber vermektedir. 

Peygamberleri aracılığıyla kendilerine ölçü ve tartıyı tam yapın, haksızlık yapmayın, eğer içinde 

bulunduğunuz kötü duruma devam ederseniz sonuçta cezaya çarptırılırsınız diye ikazda 

bulunmaktadır. Şuayb (a.s) da diğer peygamberler gibi inkârcı ve putperest halkına önce Allah’tan 

                                                           
7 Ena’m, 6/152 
8 Hûd, 11/84-86 
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başka tanrı olmadığını anlatmış ve herkesi O’na kulluk etmeye çağırmıştır. Ancak Medyen halkı, 

putperestliğinin yanında toplumsal ahlak, özellikle ticaret ahlakı bakımından da bozulmuştu. 

Alışverişlerinde hep birbirlerini aldatırlardı. Hz. Şuayb bu konu üzerinde çok durdu; ölçüyü tartıyı 

eksik tutmamalarını, adaletle ve düzgün ölçüp tartmalarını, kendi çıkarları uğruna insanların 

mallarının değerini düşürmemelerini ve bozgunculuk yaparak toplum düzenini bozmamalarını 

söyledi. Böylece hak dinin tevhid ve adalet ilkelerini toplumda yerleştirmeye çalıştı. Özellikle 

dürüstlük ilkesi üzerinde durdu. Kişinin, insanî ilişkilerde dürüst olmadıkça Allah’a karşı da dürüst 

olamayacağını anlattı... Bu ayette anlatılanlar her ne kadar özelde Şuayb (a.s)’ın kavmiyle ilgiliyse 

de genelde hepimizi bağlayıcı mahiyette olup ölçü ve tartıya dikkat etmemiz gerekmektedir. Ayrıca 

Kur’an’daki bu tür kıssalarla geçmiş milletlerin başlarına gelen olaylardan ibret almamız 

istenmektedir. Eğer ticarette doğru dürüst davranmazsak, bunun toplumda huzursuzluğa ve 

karışıklığa sebep olacağı açıkça ortadadır. Toplumdaki huzursuzlukların sebeplerine şöyle bir 

bakacak olursak ya ticari işlerimizdeki aksaklıklardan ya da genel manada haksızlıklardan 

kaynaklandığını görürüz. Toplumumuzda da çokça söylendiği gibi haramın binası olmaz. Rabbimiz, 

fazla izaha ihtiyaç bırakmadan ölçü ve tartıda adil olmamızı, kimsenin hakkını yemememizi belirtmiş, 

hile yapanların vay hâline diyerek bizleri uyarmıştır. Şunu unutmayalım ki, ahirette bu dünyadaki 

yaptıklarımızdan hesaba çekileceğiz. Allah’ın huzuruna kul hakkıyla gitmemeliyiz. Çünkü hak sahibi 

hakkını helal etmedikçe, bundan kurtulmamız mümkün değildir. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, 

zekât veriyoruz... Kısaca ibadetlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz ama başkalarının hakkını 

yediğimizde hak sahibi hakkının karşılığı olarak sevaplarımızı alınca ahirette elimizde sevap diye bir 

şey kalmayacak ve Peygamberimizin ifadesiyle “Müflis” durumuna düşeceğiz (Müslim, “Birr”, 15). 

Şimdi hepimiz bir muhasebe yapalım. Acaba bizler ticaretimizde karşımızdakini aldatıyor muyuz? 

Ölçü ve tartıyı tam yapıyor muyuz? Yoksa bizler bir şeyler alırken fazla, başkalarına bir şeyler 

verirken de eksik mi veriyoruz? Bu sorulara; ben, ticaretimde, kimseyi kandırmıyorum ve rızkımı 

helalinden kazanıyorum, diyebiliyor muyuz? Eğer bu konuda eksiklerim var, kendimi düzeltmem 

lazım diyorsak bugünden tezi yok yanlışlarımızı hemen düzeltmeli ve Rabbimizin emrettiği çizgiye 

gelmeliyiz. Çünkü ilk başta verdiğimiz ayet-i kerimede de belirtildiği gibi biz inananlar için Allah’ın 

bıraktığı helâl kazanç bizim için daha hayırlıdır. 

 


