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‘
اﻹي َمانَ مِ ن قَ ْب ِل ِه ْم يُحِ بﱡونَ َم ْن هَا َج َر ِإلَ ْي ِه ْم َو َﻻ
َ َوالﱠذِينَ تَ َب ﱠو ُءوا الد
ِ ْ ﱠار َو
َعلَ ٰى أَنفُ ِس ِه ْم َولَ ْو َكان
ُ َي ِجدُونَ فِي
َ َُور ِه ْم َحا َجةً ِ ّم ﱠما أُوتُوا َويُؤْ ث ُِرون
ِ صد
ٰ
ُ
ُ َصةٌ ۚ◌ َو َمن يُوق
َش ﱠح نَ ْف ِس ِه فَأولَئِكَ هُ ُم ْال ُم ْف ِل ُحون
َ صا
َ ِب ِه ْم َخ
:سلﱠ ْم
ُ قَا َل َر
َ ُ صلﱠى ﱠ
َ علَ ْي ِه َو
َ ِ سو ُل ﱠ
 َحتﱠى يُحِ بﱠ ِﻷَخِ ي ِه َما يُحِ بﱡ ِلنَ ْف ِس ِه،ﻻَ يُؤْ مِ ُن أ َ َحدُ ُك ْم
İSAR, YARDIMLAŞMA AHLAKI
Değerli Mü’minler
Yüce Dinimiz İslam’ın en önemli ahlak ilkelerinden
biriside yardımlaşmaktır. Peygamberimiz ve sahabe-i
kiram
yardımlaşmanın
en
güzel
örneğini
göstermişlerdir. Medineli Müslümanlar hicret eden,
muhacirlere ensar oldular. Onlara evlerini açtılar.
Hayata tutunmaları için her türlü fedakarlığı yaptılar.
Fedakârlığın zirve noktası îsârdır. Îsâr, muhtaçken
dahî kardeşimizi kendimize tercih edebilme ahlakıdır.
Fedakârlık ve îsar, imanın bir tezahürüdür. Kur’an-ı
Kerim’de Sahabenin gösterdiği fedakarlık örneği
şöyle ifade edilmektedir. “Onlar, Muhacirlere
verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık
duymazlar. Kendileri ihtiyaç içinde bulunsalar bile
onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin
cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar
kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.”[1]
Okuduğum hadis-i şerifte ise Efendimiz (s.a.s) şöyle
buyuruyor: “Sizden biriniz, kendisi için istediğini
mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda
iman etmiş olamaz.”[2]
Kıymetli Kardeşlerim!
Bugün sahip olduğumuz dinî değerlerimizden
vatanımıza, bayrağımıza, özgürlüğümüze, malımıza,
sıhhatimize kadar sahip olduğumuz herbir değerimiz,
birilerinin fedakârlıkları neticesidir. Fedakârlık,
paylaşmanın, diğerkâmlığın adıdır; insanın sahip
olduğu şeylerden bir başkası için feragatte
bulunabilmesidir. Bir görev, bir sorumluluk, bir
zorunluluk değil, bir gönüllülüktür fedakârlık; kişinin
ulvi bir gaye uğrunda kimi zaman malından, kimi
zaman uykusundan, kimi zaman rahatından, kimi
zaman da canından vazgeçebilmesidir.
AzizMüminler!
Bu hayatta hepimizin, uğrunda fedakârlık yapması
gereken kişiler ve değerler vardır. Şüphesiz bunların
başında varlık sebebimiz olan cefakâr annebabalarımız gelir. Çünkü onlar bizi, türlü meşakkatle,
şefkat, merhamet ve sabırla büyüttüler. Bizleri

bugünlere getirdiler. O halde anne-babalarımıza karşı
evlat olmanın getirdiği görev ve sorumluluklarımız
yanında, onların gönlünü hoş tutabilmek, rızalarını
alabilmek için bir takım fedakârlıklar gerekir.
Ailemizde fedakârlık, sadece birbirimizin maddi ve
manevi ihtiyaçlarını karşılamaktan ibaret değildir.
Asıl fedakârlık, sevgi, sadakat ve muhabbetimizi
artıracak vesileler aramaktır. Göz aydınlığımız
çocuklarımızı insanlığa faydalı birer evlat olarak
yetiştirebilmek için var gücümüzle çabalamaktır.
Körpe dimağları zehirleyen, yarınları çalıp yok eden
zararlı akımlar ve alışkanlıklar karşısında ailemize
kalkan olabilmektir. Acıya, yokluğa, zorluğa birlikte
tahammül edip katlanabilmektir.
Komşularımıza, akrabalarımıza ve kardeşlerimize
karşı fedakârlık, sevincimizi, kederimizi, varlığımızı
yokluğumuzu
birbirimizle
paylaşabilmektir.
Kardeşimize karşı fedakârlığımız, yokluğu, sıkıntıyı
kardeşimizin değil kendimizin göğüsleyebilmesidir.
Kardeşimiz mahzun iken onun hüznüne ortak
olabilmek, mazlum iken onun uğramış olduğu zulmü
iliklerimize kadar hissedebilmektir.
Milli ve manevi değerlerimize karşı fedakârlık ise,
yeri geldiğinde din için, vatan için, bayrak için, ezan
için, namus için ve yarınlarımız için elimizi taşın
altına koyabilmektir.
Kardeşlerim!
Hayat, acısı ve tatlısıyla bir imtihandır, mücadeledir.
Acımızı, kederimizi birbirimize fedakârlığımızla
hafifletebiliriz. Neşe ve sevincimizi birileriyle
paylaşmakla çoğaltabiliriz. Unutmayalım ki, insanlık
demek birlikte yaşamak, birlikte yaşamak da
fedakârlık demektir.
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