İsar
Gönderen Kadir Hatipoglu - Temmuz 01 2014 12:33:38
&nbsp;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1576;&#1614;&#1608;&#1617;&#1614;&#1572;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1583;&#1617;&#1614;&#1575;&#1585;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1573;&#1616;&#1610;&#1605;&#1614;&#1575;&#16
06;&#1614; &#1605;&#1616;&#1606;
&#1602;&#1614;&#1576;&#1618;&#1604;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1610;&#1615;&#1581;&#1616;&#1576;&#1617;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&#1605;&#1614;&#1606;&#1618; &#1607;&#1614;&#1575;&#1580;&#1614;&#1585;&#1614;
&#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1580;&#1616;&#1583;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&#1601;&#1616;&#1610;
&#1589;&#1615;&#1583;&#1615;&#1608;&#1585;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1581;&#1614;&#1575;&#1580;&#1614;&#1577;&#1611;&#1605;&#1617;&#1616;&#1605;&#16
17;&#1614;&#1575; &#1571;&#1615;&#1608;&#1578;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1610;&#1615;&#1572;&#1618;&#1579;&#1616;&#1585;&#1615;&#1608;&#16
06;&#1614; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1571;&#1614;&#1606;&#1601;&#1615;&#1587;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1608;&#1618; &#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;
&#1576;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1582;&#1614;&#1589;&#1614;&#1575;&#1589;&#1614;&#1577;&#1612;&#1608;&#1614;&#16
05;&#1614;&#1606; &#1610;&#1615;&#1608;&#1602;&#1614;
&#1588;&#1615;&#1581;&#1617;&#1614;
&#1606;&#1614;&#1601;&#1618;&#1587;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1601;&#1614;&#1571;&#1615;&#1608;&#1618;&#1604;&#1614;&#1574;&#1616;&#1603;&#16
14; &#1607;&#1615;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1601;&#1618;&#1604;&#1616;&#1581;&#1615;&#16
08;&#1606;&#1614;: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MEALİ : &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&ldquo;Onlardan (Muhacirlerden) &ouml;nce o yurda (Medine&rsquo;ye) yerleşmiş ve imanı da
g&ouml;n&uuml;llerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı
i&ccedil;lerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiya&ccedil; i&ccedil;inde
bulunsalar bile, onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa,
işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.&rdquo; &nbsp;&nbsp;&nbsp;(HAŞR SURESİ &ndash;
9. AYET) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İl&acirc;h&icirc; dinlerin g&ouml;nderiliş gayesi, t&uuml;m
insanlığın d&uuml;nya ve ahiret mutluluğunu temine y&ouml;neliktir. Y&uuml;ce dinimiz
İsl&acirc;m&rsquo;ın bu manada ortaya koyduğu bir&ccedil;ok prensipler mevcuttur. İtikad&icirc;,
amel&icirc;, hukuk&icirc; ve ahl&acirc;k&icirc; ilkeler, bunların başında gelmektedir. Bu ilkeler
birbirleriyle &ccedil;ok sıkı bir irtibat h&acirc;lindedir. Bunlar arasında ne kadar kuvvetli bir bağ
kurulursa, d&uuml;nya ve ahiret mutluluğuna ulaşmak da o nispette m&uuml;mk&uuml;n olacaktır.
Nitekim Cibril hadisi diye meşhur olan bir rivayette Resul-i Ekrem (SAV) Efendimiz, dinin
&ouml;z&uuml;n&uuml;n iman, İsl&acirc;m ve ihsan olduğunu bildirmektedir.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Araştırmamızın konusunu teşkil eden ve ahl&acirc;k&icirc; bir kavram
olan is&acirc;r, dinin ihsan boyutuyla irtibatlıdır. Haddi zatında din&icirc; emirlerin, nehiylerin ve
hatta ibadetlerin niha&icirc; noktadaki hedefi, ahl&acirc;k&icirc; g&uuml;zellik kazandırmaktır.

İsl&acirc;m geleneğinde g&uuml;zel ahl&acirc;kın, ağacın meyvesine benzetildiğini de
d&uuml;ş&uuml;n&uuml;rsek ahl&acirc;k&icirc; boyutun yaşanmadığı bir din tasavvur
edilemeyecektir. Mahl&ucirc;kat i&ccedil;erisinde etik değerlere en &ccedil;ok ihtiyacı olan varlık
insandır. Zira insanoğlu, g&ouml;r&uuml;nen tarafıyla beden, g&ouml;r&uuml;nmeyen tarafıyla da
ruhtan yani, madde ve mana gibi iki &ouml;zellikten meydana gelmiştir. İnsanın mutluluğu,
huzuru, sıhhati, bu iki unsurun uyumlu olmasına ve ihtiya&ccedil;larının giderilmesine bağlıdır.
Hava, su ve gıda bedenimizi beslerken; erdemli davranışlar da ruhumuzu beslemektedir. Aynı
zamanda sosyal bir varlık olan insan; toplum i&ccedil;inde yaşar, varlığını toplum i&ccedil;inde
devam ettirir. Toplumun huzuru ise, kendisini oluşturan fertlerin huzuruna bağlıdır. İşte bu
b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğe riayet etmeden mutluluğa erişmek, huzura ermek m&uuml;mk&uuml;n
g&ouml;r&uuml;lmemektedir. G&uuml;n&uuml;m&uuml;z &ccedil;ağdaş toplum d&uuml;zenlerine
baktığımızda; ruh&icirc; ve manev&icirc; d&uuml;nyamızın, fert, aile ve toplum arasındaki
ilişkilerin, zengin-fakir arasındaki bağın nasıl olması gerektiğinin yeterince hesaba katılmadığı
g&ouml;r&uuml;lmektedir. D&uuml;nyanın &ccedil;eşitli yerlerinde a&ccedil;lıktan &ouml;len
insanların varlığı, evinde yapayalnız &ouml;l&uuml;p de g&uuml;nler sonra bulunan kimseler,
kışın soğuğunda sokakta sabahlayan insanlar; i&ccedil;tima&icirc; hayatın ve insan&icirc;
değerlerin ne denli yozlaştığının g&ouml;stergesidir. &Ouml;zellikle sanayi devriminden sonra
kesin &ccedil;izgilerle ayrılmaya başlayan sosyal değişim ve gelişim s&uuml;reci; evvela insanın
insana, topluma, hayata, maddeye ve ahl&acirc;ka bakışını değiştirmiş ve giderek toplumun değer
yargıları alt &uuml;st olmaya başlamıştır. B&ouml;ylece insan, &ouml;nce ahl&acirc;k&icirc;
değerlerden, sonra toplumdan ve ailesinden uzaklaştı. Uzaklaştık&ccedil;a yalnızlaştı ve
yalnızlaştık&ccedil;a da aşırı bireyselleşme denilen olgu meydana geldi. Bunun sonucu olarak da,
duyarsız, umursamaz, nemel&acirc;zımcı ve vefasız insanlardan oluşan bir toplum oluştu.
H&acirc;lbuki Kur&rsquo;an-ı Kerim, insanı ve insanlığı bu duruma d&uuml;ş&uuml;rmemek,
d&uuml;şerse de kurtarmak i&ccedil;in insan ve beşer&icirc; ilişkiler &uuml;zerinde hassasiyetle
durmakta, bizlere topyek&ucirc;n kurtuluş re&ccedil;etesi sunmaktadır. Adalet, infak,
mu&acirc;h&acirc;t, akraba ilişkileri, sahavet bunlardan sadece birka&ccedil;ıdır. Biz bu
&ccedil;alışmamızda İsl&acirc;m ahl&acirc;kının zirvesinde bulunan, fakat &ccedil;ağdaş
d&uuml;nyada hak ettiği ilgiyi g&ouml;remeyen ve Kur&rsquo;an&icirc; bir kavram olan
&icirc;s&acirc;rdan bahsedeceğiz. İSAR NEDİR? &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
S&ouml;zl&uuml;k anlamı, tercih etmek manasına gelen &icirc;s&acirc;r ahl&acirc;k&icirc; bir terim
olarak, bir kimsenin kendisi ihtiya&ccedil; i&ccedil;inde bulunsa bile sahip olduğu imk&acirc;nları
başkalarının ihtiya&ccedil;larını karşılamak &uuml;zere kullanması, başkasının yararı i&ccedil;in
fedak&acirc;rlıkta bulunması demektir. Kur&rsquo;an-ı Kerim&rsquo;de beş yerde ge&ccedil;en bu
kavram, sadece bir yerde ıstıl&acirc;h&icirc; manada ge&ccedil;mektedir:
&#1608;&#1614;&#1610;&#1615;&#1572;&#1618;&#1579;&#1616;&#1585;&#1615;&#1608;&#16
06;&#1614; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1571;&#1614;&#1606;&#1601;&#1615;&#1587;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1608;&#1618; &#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;
&#1576;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1582;&#1614;&#1589;&#1614;&#1575;&#1589;&#1614;&#1577;&#1612;:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;...Kendileri zaruret i&ccedil;inde bulunsalar bile, onları
kendilerine tercih ederler.&rdquo; (HAŞR SURESİ &ndash; 9. AYET)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hasan Basri &Ccedil;antay bu ayetin tefsirinde &icirc;s&acirc;rı:
&ldquo;Kişinin kendisi muhta&ccedil; iken, &acirc;harın ihtiyacını daha &ouml;nde g&ouml;rerek,
onun yardımına şitab etmesi demektir.&rdquo; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Şeklinde tarif
etmiştir. Sadaka ve hediye kabul&uuml;nde &ouml;nceliği başkasına tanımak şeklinde de tarif
edilen bu kavram, aslında fedak&acirc;r insan modelini ortaya koymaktadır. Allah rızasını

kazanmak niyetiyle yapmış olduğumuz her t&uuml;rl&uuml; fedak&acirc;rlık, &icirc;s&acirc;r
kavramı i&ccedil;inde m&uuml;talaa edilebilir. C&ouml;mertlikte ulaşabileceğimiz son nokta olan
&icirc;s&acirc;r; il&acirc;h&icirc; bir vasıf ve peygamber&icirc; bir haslettir. İSAR AYETİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bu &acirc;yet-i kerime Kur&rsquo;an-ı
Kerim&rsquo;de ş&ouml;yle ge&ccedil;mektedir:
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1576;&#1614;&#1608;&#1617;&#1614;&#1572;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1583;&#1617;&#1614;&#1575;&#1585;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1573;&#1616;&#1610;&#1605;&#1614;&#1575;&#16
06;&#1614; &#1605;&#1616;&#1606;
&#1602;&#1614;&#1576;&#1618;&#1604;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1610;&#1615;&#1581;&#1616;&#1576;&#1617;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&#1605;&#1614;&#1606;&#1618; &#1607;&#1614;&#1575;&#1580;&#1614;&#1585;&#1614;
&#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1580;&#1616;&#1583;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&#1601;&#1616;&#1610;
&#1589;&#1615;&#1583;&#1615;&#1608;&#1585;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1581;&#1614;&#1575;&#1580;&#1614;&#1577;&#1611;&#1605;&#1617;&#1616;&#1605;&#16
17;&#1614;&#1575; &#1571;&#1615;&#1608;&#1578;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1610;&#1615;&#1572;&#1618;&#1579;&#1616;&#1585;&#1615;&#1608;&#16
06;&#1614; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1571;&#1614;&#1606;&#1601;&#1615;&#1587;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1608;&#1618; &#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;
&#1576;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1582;&#1614;&#1589;&#1614;&#1575;&#1589;&#1614;&#1577;&#1612;&#1608;&#1614;&#16
05;&#1614;&#1606; &#1610;&#1615;&#1608;&#1602;&#1614;
&#1588;&#1615;&#1581;&#1617;&#1614;
&#1606;&#1614;&#1601;&#1618;&#1587;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1601;&#1614;&#1571;&#1615;&#1608;&#1618;&#1604;&#1614;&#1574;&#1616;&#1603;&#16
14; &#1607;&#1615;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1601;&#1618;&#1604;&#1616;&#1581;&#1615;&#16
08;&#1606;&#1614;: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Onlardan (Muhacirlerden) &ouml;nce o
yurda (Medine&rsquo;ye) yerleşmiş ve imanı da g&ouml;n&uuml;llerine yerleştirmiş olanlar, hicret
edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı i&ccedil;lerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri
son derece ihtiya&ccedil; i&ccedil;inde bulunsalar bile, onları kendilerine tercih ederler. Kim
nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta
kendileridir.&rdquo;&nbsp; (HAŞR SURESİ &ndash; 9. AYET) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Burada &ouml;v&uuml;len ve &ouml;zellikleri zikredilen kimseler, Muhacirleri kardeş bilen
Medineli Ensar olmakla birlikte, ayet-i kerime sosyal hayatın mihenk taşlarını da ortaya
koymaktadır. Birincisi; imanla desteklenmiş bir sevgidir. Ensar-ı Kiramın Muhacirleri kardeş bilip
sevmeleri gibi, M&uuml;sl&uuml;manlar da birbirlerini sevmelidir. İkincisi; hasetten, kinden ve
nefretten uzak durmaktır. Zira kardeşlik ve sevgi bunu gerektirir.
&Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;s&uuml; ise; c&ouml;mertlik ve fedak&acirc;rlıktır. Gerektiğinde
aynen Ensar&rsquo;ın yaptığı gibi mal ve canla &icirc;s&acirc;rda bulunulmalıdır.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ayet-i kerimenin n&uuml;zul sebebiyle ilgili olarak anlatılan hadiseler,
Ensarın ne b&uuml;y&uuml;k bir meziyete sahip olduğunu g&ouml;stermektedir. Muhacirler
Mekke&rsquo;den Medine&rsquo;ye geldiklerinde b&uuml;y&uuml;k bir m&uuml;şk&uuml;lat

i&ccedil;indeydiler. Hz. Peygamber (SAV) Efendimiz onlara destek olunmasını istiyordu. Nitekim
Beni Nadir oğullarından alınan ganimetlerin Muhacirlere verilmesi ve b&ouml;ylece onların
Ensar&rsquo;ın evinden &ccedil;ıkarak kendi başlarına &ccedil;alışmalarını yahut da bu
ganimetlere Ensar&rsquo;ın da ortak olarak bir m&uuml;ddet daha Muhacirlerle kalmalarını teklif
buyurduğunda, Ensar-ı Kiram ne kendilerinin bir şey almalarına, ne de Muhacirlerin evlerinden
&ccedil;ıkarılmalarına asla razı olmayarak, Allah'ın rızasını ve Peygamberi (SAV)&rsquo;in
sevgisini kazanmışlardır. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Din ve vicdan h&uuml;rriyeti uğruna kendi
&ouml;z yurtları olan Mekke&rsquo;den hicret eden cefak&acirc;r Muhacirleri -din kardeşliği
&ccedil;er&ccedil;evesinde- bağrına basıp onları bir bakıma mallarına ortak edecek kadar
fedak&acirc;rlık, c&ouml;mertlik ve faziletin en &uuml;st derecede grafiğini &ccedil;izen Medineli
m&uuml;minler, bu meziyetleri sebebiyle &ldquo;ENSAR&rdquo; ismine l&acirc;yık
g&ouml;r&uuml;lm&uuml;şlerdir. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ensar&rsquo;ın Muhacir
kardeşlerine karşı sergiledikleri bu erdemli davranış, İsl&acirc;m tarihinde &icirc;s&acirc;r ayetiyle
per&ccedil;inlenmiş ve b&ouml;ylece hi&ccedil; s&ouml;nmeyecek kardeşlik meşalesi yakılmıştır.
&Icirc;SAR &Ccedil;EŞİTLERİ VE İSLAM TARİHİNDEN &Ouml;RNEKLER
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Icirc;s&acirc;r ayetinin sebeb-i n&uuml;zul&uuml;n de anlatılan
Ensar&rsquo;ın mal&icirc; fedak&acirc;rlığı, her ne kadar bu hasletin mal&icirc; boyutunu &ouml;n
pl&acirc;na &ccedil;ıkarsa da, konu ile ilgili &ccedil;eşitli rivayetlerin bulunması ve Hz. Peygamber
(SAV)&rsquo;in bazı hadis-i şerifleri ile bunların İsl&acirc;m k&uuml;lt&uuml;r&uuml;ne
yansımaları, &icirc;s&acirc;r &ccedil;eşitlerini ortaya koymaktadır. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Aşağıda sunacağımız &ouml;rnekleri daha iyi anlamak i&ccedil;in, şu soruyu cevaplamak yerinde
olacaktır. Bir insan nasıl olur da bir başkası uğruna malını, canını, sevdiklerini, hem de kendisi
buna ihtiya&ccedil; duyarken feda edebilir? Aslında bu sorunun &ccedil;ekiciliği sorunun
zorluğundan değil, bunu g&uuml;n&uuml;m&uuml;z insanına nasıl anlatabiliriz telaşından
kaynaklanıyor. Allah aşkı yerine, para hırsıyla yanıp tutuşan g&ouml;n&uuml;llere; ahireti unutup
d&uuml;nyaya sarılanlara; etrafında kendisinden başka yaşayanların varlığını hissedemeyecek
kadar yalnızlaşanlara; vermenin, yardım etmenin hazzını bilmeyenlere, &icirc;s&acirc;r
derecesinde bir fedak&acirc;rlığı anlatmak ve onlardan bunu beklemek elbetteki
m&uuml;mk&uuml;n olmaz. Bu ulv&icirc; duygunun kaynağı, m&uuml;minin din&icirc; hazlara
erişip imanın yak&icirc;n derecesine y&uuml;kselmesi; aynı zamanda Allah&rsquo;a ve
Peygamberi (SAV)&rsquo;e karşı aşırı sevgi beslemesi; meşakkate karşı dayanma
g&uuml;c&uuml;n&uuml; kendi r&ucirc;hunda bulmasıdır. İşte Ensar&rsquo;ın din&icirc; hazlarının
ve din kardeşlerini kendi nefislerine tercih sebebinin kaynağı bu irfana erişmeleridir.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kısacası, bu fedak&acirc;rlığı yapabilecek ve anlayabilecekler; Allah
ve Resul&uuml; (SAV)&rsquo;e &acirc;şık olmanın bedelini bilenler ve bunu &ouml;demeye hazır
olanlardır. 1-) MAL İLE İSAR &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Genellikle bu manada anlaşılan ve
kullanılan &icirc;s&acirc;rın, İsl&acirc;m tarihinde bir&ccedil;ok &ouml;rnekleri vardır. Zira
İsl&acirc;m dini d&uuml;şk&uuml;nleri, fakirleri ve toplumun zayıf kesimlerini ayakta tutabilmek
i&ccedil;in bu duygunun canlı tutulmasını istemiştir. Zek&acirc;t, sadaka, infak, karz-ı hasen ve
kefaretlerle ilgili Kur&rsquo;an ayetleri, hep bu gayeye matuftur. İşte b&uuml;t&uuml;n bunların
zirvesinde mal ile &icirc;s&acirc;r bulunmaktadır. Konuyla ilgili bir&ccedil;ok &ouml;rnek vardır:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bir adam Ras&ucirc;l&uuml;llah&rsquo;a (SAV) gelerek ş&ouml;yle
dedi: &ldquo;Ey Allah&rsquo;ın Resul&uuml;! Ben &ccedil;ok a&ccedil; ve fakir
d&uuml;şt&uuml;m.&rdquo; Bunun &uuml;zerine Ras&ucirc;l&uuml;llah (SAV) hanımlarından
birine, yanında bir şey olup olmadığını sormak &uuml;zere adam g&ouml;nderdi. Hanımı:
&ldquo;Seni hak ile g&ouml;nderene yemin olsun ki, yanımda sudan başka bir şey yoktur.&rdquo;
dedi. Sonra diğer hanımına adam g&ouml;nderdi. O da aynı şeyi s&ouml;yledi, b&uuml;t&uuml;n
hanımları aynı şeyi s&ouml;ylediler. Bunun &uuml;zerine Ras&ucirc;l&uuml;llah (SAV): &ldquo;Bu

adamı kim bu gece misafir ederse, Allah ona merhamet etsin.&rdquo; buyurdu. Ensar&rsquo;dan
Eb&ucirc; Talha isimli bir şahıs kalkıp, &ldquo;Ben ey Allah&rsquo;ın Ras&ucirc;l&uuml;!&rdquo;
dedi ve adamı evine g&ouml;t&uuml;rd&uuml;. Hanımına dedi ki: &ldquo;Bu,
Ras&ucirc;l&uuml;llah (SAV)&rsquo;in misafiridir. Hi&ccedil; bir şeyi bundan esirgeme ve ikram
et.&rdquo; Kadın: &ldquo;Bende, &ccedil;ocukların yiyeceğinden başka bir şey yok.&rdquo; dedi.
Adam: &ldquo;Onları bir şeyle avut ve uyut. Misafirimiz i&ccedil;eri girdiğinde, bizim yemek
yediğimizi ona g&ouml;ster. Sonra lambayı d&uuml;zeltmek i&ccedil;in kalk ve
s&ouml;nd&uuml;r.&rdquo; dedi. Kadın bunları yaptı. Oturdular, misafir yedi, onlar geceyi
a&ccedil; ge&ccedil;irdiler. Sabah olunca adam Ras&ucirc;l&uuml;llah (SAV)&rsquo;e gitti.
Ras&ucirc;l&uuml;llah (SAV) ona bakınca g&uuml;l&uuml;msedi. Sonra: &ldquo;Bu gece
misafirinize yaptığınızı, Allah &ccedil;ok beğendi.&rdquo; dedi ve Y&uuml;ce Allah:
&ldquo;Kendileri zaruret i&ccedil;inde bulunsalar bile, onları kendilerine tercih ederler.&rdquo;
mealindeki ayeti indirdi. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kaynaklarda &ldquo;YEDİ EVİN
HİK&Acirc;YESİ&rdquo; olarak anlatılan şu hik&acirc;ye de, g&uuml;n&uuml;m&uuml;z
M&uuml;sl&uuml;manlarının başını &ouml;ne eğdirecek derecededir: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&ldquo;Ras&ucirc;l&uuml;llah (SAV)&rsquo;in sahabelerinden birine bir koyun başı hediye edildi.
O da, &ldquo;Kardeşim falan ve ailesi buna bizden daha fazla muhta&ccedil;tır.&rdquo; dedi ve
hediyeyi ona g&ouml;nderdi. O da bir başkasına derken, bu suretle tam yedi ev dolaştı ve nihayet
yine &ouml;ncekine d&ouml;n&uuml;p geldi.&rdquo; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bu ne
b&uuml;y&uuml;k bir meziyettir ki, kendisi ihtiya&ccedil; i&ccedil;indeyken dahi, komşusunu ve
&ccedil;evresindekileri d&uuml;ş&uuml;nmeyi ihmal etmiyor. Mutlu bir azınlık yerine
topyek&ucirc;n mutluluğu hedefleyen İsl&acirc;m&rsquo;ın ilk neferleri olan bu g&uuml;zide
insanlar, kollektif şuurun zirvesine ulaşmışlardı.
&#1608;&#1614;&#1610;&#1615;&#1591;&#1618;&#1593;&#1616;&#1605;&#1615;&#1608;&#16
06;&#1614; &#1575;&#1604;&#1591;&#1617;&#1614;&#1593;&#1614;&#1575;&#1605;&#1614;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1581;&#1615;&#1576;&#1617;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1605;&#1616;&#1587;&#1618;&#1603;&#1616;&#1610;&#1606;&#1575;&#1611;&#1608;&#16
14;&#1610;&#1614;&#1578;&#1616;&#1610;&#1605;&#1575;&#1611;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1587;&#1616;&#1610;&#1585;&#1575;&#1611;:
&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1606;&#1615;&#1591;&#1618;&#1593;&#1616;&#1605;&#1615;&#1603;&#1615;&#1605;&#16
18; &#1604;&#1616;&#1608;&#1614;&#1580;&#1618;&#1607;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616; &#1604;&#1614;&#1575;
&#1606;&#1615;&#1585;&#1616;&#1610;&#1583;&#1615;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1580;&#1614;&#1586;&#1614;&#1575;&#1569; &#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;
&#1588;&#1615;&#1603;&#1615;&#1608;&#1585;&#1575;&#1611;: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&ldquo;Onlar i&ccedil;leri &ccedil;ektiği halde, yiyeceği yoksula, &ouml;ks&uuml;ze ve yetime
yedirirler. Biz sizi ancak Allah rızası i&ccedil;in doyuruyoruz. Derler.&rdquo; (İNSAN SURESİ
&ndash; 8/9. AYETLER) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ayeti ile &ldquo;Sadakanın en faziletlisi,
ihtiya&ccedil; h&acirc;lindeyken yapılanıdır.&rdquo; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hadis-i şerifi,
hep bu &ouml;rnekleri &ouml;vme sadedindedir. Yine malının tamamını Allah yolunda tasadduk
eden Hz. Eb&ucirc; Bekir (RA)&rsquo;a Sevgili Peygamberimiz (SAV): &ldquo;Ya Eba Bekr, ailen
i&ccedil;in ne bıraktın.&rdquo; buyurduğunda, Eb&ucirc; Bekir Sıdd&icirc;k (RA)&rsquo;ın:
&ldquo;Onlara Allah ve Ras&ucirc;l&uuml; (SAV)&rsquo;i bıraktım.&rdquo; demesi, mal ile
&icirc;s&acirc;rın en g&uuml;zel &ouml;rneklerindendir. Aslında mal ile is&acirc;rın mahiyetinin ne
olduğu Hz. Eb&ucirc; Bekir (RA)&rsquo;ın cevabında saklıdır: &ldquo;Allah ve Ras&ucirc;l&uuml;

(SAV)&rsquo;i her şeyin &uuml;st&uuml;nde tutmak.&rdquo; Bu sırra erebilmenin yollarından biri
de, &icirc;s&acirc;r derecesinde bir c&ouml;mertliğe ulaşabilmektir. 2-)&nbsp; CAN İLE İSAR
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kişinin sevdiği bir kimse i&ccedil;in hayatını feda etmeyi g&ouml;ze
alması şeklinde anlaşılan can ile &icirc;s&acirc;rın, mal ile &icirc;s&acirc;rdan daha faziletli olduğu
belirtilmektedir. Zira insan i&ccedil;in feda edilebilecek en kıymetli şey, kendi hayatıdır. İnsanın
malı ile g&ouml;sterişe meyletmesi kolaydır, ancak canı ile g&ouml;sterişe meyletmesi pek kolay
değildir. Bu, ancak ulv&icirc; bir inancın neticesi olabilir. Vatan ve millet i&ccedil;in şehit olmak,
Allah yolunda &ouml;lmek, hepsi de can ile &icirc;s&acirc;rın i&ccedil;inde m&uuml;talaa edilebilir.
Ras&ucirc;l&uuml;llah (SAV)&rsquo;in katıldığı savaşlarda ashabın onu korumak i&ccedil;in
kendilerini siper etmeleri; &Ccedil;anakkale&rsquo;de, Kurtuluş Savaşı&rsquo;nda T&uuml;rk
askerinin vatanı ve milleti i&ccedil;in şehit d&uuml;şmesi, can ile &icirc;s&acirc;rın
&ouml;rneklerindendir. Konu ile ilgili bir &ccedil;ok &ouml;rnek bulunmakla birlikte, biz bunlardan
ikisi ile yetineceğiz. &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Enes (RA) anlatıyor:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Uhud savaşı sırasında Eb&ucirc; Talha (RA), Peygamber
Efendimiz (SAV)&rsquo;in &ouml;n&uuml;nde durup ok atıyor, Hz. Peygamber (SAV) de onun
arkasında siper ediyordu. Eb&ucirc; Talha (RA) ok atarken Peygamber Efendimiz (SAV),
Eb&ucirc; Talha (RA)&rsquo;ın arkasından başını &ccedil;ıkarıp attığı okun nereye
d&uuml;şt&uuml;ğ&uuml;ne bakıyordu. Eb&ucirc; Talha (RA) ayağa kalkıp ona: &ldquo;Anam
babam sana feda olsun ya Ras&ucirc;l&uuml;llah! Arkamdan &ccedil;ıkma ki, oklar sana
değmesin. G&ouml;ğs&uuml;m senin g&ouml;ğs&uuml;ne siper olsun.&rdquo; diyor ve
&ccedil;evik davranarak: &ldquo;Ya Ras&ucirc;l&uuml;llah, ben g&uuml;&ccedil;l&uuml; ve cesur
bir kimseyim. Bana her işini yaptır ve neyi arzu edersen emret.&rdquo; diyordu.''
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&ouml;ylece Eb&ucirc; Talha, Allah Resul&uuml;ne karşı olan
sevgisini en y&uuml;ksek derecede sergilemiş oluyordu. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Huzeyfe
el-Adev&icirc; anlatıyor: &ldquo;Yerm&uuml;k harbinde yaralılar arasında amcam oğlunu
araştırıyordum. Yanımda biraz su vardı. Kendi kendime, &ldquo;onu canlı bulursam su verir ve su
ile y&uuml;z&uuml;n&uuml; masaj yaparım.&rdquo; diyordum ki, kendimi onun yanında buldum.
&ldquo;Su vereyim mi?&rdquo; dedim. Eliyle evet diye işaret etti. Tam bu sırada biri ah! Dedi.
Amcazadem suyu ona g&ouml;t&uuml;rmemi işaret etti. Ben de g&ouml;t&uuml;rd&uuml;m. Tam
bu esnada bir başkasının ah! Dediği duyuldu. Hişam suyu ona g&ouml;t&uuml;rmemi işaret etti.
Ben de g&ouml;t&uuml;rd&uuml;m. Fakat adam &ouml;lm&uuml;şt&uuml;. Tekrar koşarak
Hişam&rsquo;a g&ouml;t&uuml;rd&uuml;m, o da &ouml;lm&uuml;şt&uuml;. Amcazademe
koştum, onu da &ouml;lm&uuml;ş buldum. Allah onlardan razı olsun.&rdquo; 3-) DUA İLE İSAR
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kur&rsquo;an-ı Kerim&rsquo;de gerek dua ayetlerine, gerekse
m&uuml;minlere duanın &ouml;ğretildiği ayetlere baktığımızda, kollektif bir şuurun hedeflendiğini
g&ouml;r&uuml;yoruz. Ta&rsquo;l&icirc;m-i mesele diye de isimlendirilen Fatiha suresi bunun
g&uuml;zel bir &ouml;rneğidir: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&ldquo;Bizi doğru yola
ulaştır.&rdquo; ayet-i kerimesinde m&uuml;minlere, &ldquo;ben&rdquo; yerine &ldquo;biz&rdquo;
denilmesi &ouml;ğretiliyor. İşte bu bilincin coştuğu yerde, dua ile &icirc;s&acirc;r başlamaktadır.
Fuzuli&rsquo;nin şu beyti olduk&ccedil;a manidardır: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Bin can
olaydı k&acirc;ş men-i d&icirc;l ş&icirc;kestede &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ta her
biriyle bin kez olaydım feda sana.&rdquo; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Keşke şu kırık
g&ouml;nl&uuml;mde bin can olsaydı da, her biriyle bin defa feda olsaydım sana)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sonu&ccedil; olarak diyebiliriz ki; Kur&rsquo;an-ı Kerim&rsquo;de
b&ouml;yle bir kavramın konu edilmesi bir başka ifadeyle, M&uuml;sl&uuml;manlar i&ccedil;in
hedef g&ouml;sterilmesi olduk&ccedil;a manidardır. Bu hedefin bir mecburiyet kapsamında
olmayıp, teşvik sadedinde zikredilmesi de ayrı bir &ouml;nemi haizdir. Zira her insanın, yaratılışı
gereği bu y&uuml;celiğe ermesi m&uuml;mk&uuml;n olmayabilir. Ancak her toplumda bu

değerlere sahip fedak&acirc;r insanların bulunması gerekliliği, o toplumun bekası ve kurtuluşu
i&ccedil;in zar&ucirc;riyyet &ouml;l&ccedil;&uuml;s&uuml;ndedir. İnsanlığın daha ziyade darlıkta,
kıtlıkta ve savaş zamanlarında ihtiya&ccedil; duyduğu bu fedak&acirc;rlık anlayışının, hayatı daha
geniş kapsayacak &ouml;l&ccedil;&uuml;de yaygın h&acirc;le getirilmesi
M&uuml;sl&uuml;manların hedefi olmalıdır. Zenginle fakir arasında u&ccedil;urumun bulunduğu,
ilgisizlikten, bakımsızlıktan ve a&ccedil;lıktan &ouml;len insanların var olduğu,
&ccedil;evresindekilerle bağını koparacak derecede yalnızlaşanların yaşadığı şu
d&uuml;nyamızda &icirc;s&acirc;r kavramının, insanlığın g&uuml;ndemine girmesini ve hak ettiği
ilgiyi g&ouml;rmesini &uuml;mit ediyoruz. &nbsp; KAYNAK : DİYANET AYLIK
DERGİ&nbsp;&nbsp;&nbsp; MART - 2005 &nbsp;
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