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Abstract 

Islam is morality and practice. Every Muslim has to demonstrate the good morals befitting 

Islam with his/her actions. Believers live together in society, and the spirit of this life is 

unity. For a believer, the beauty of this worldly life is realized as long as we embrace our 

spirit and spiritual values. When viewed from this point of view, it is seen that unity is an 

indispensable part of personal and social life. 

Our supreme book, the Qur'an, which constitutes the basic principles of the religion of 

Islam, guides believers in all their individual and social relations as well as in the 

understanding of brotherhood with all its dimensions. With the gradual revelation of the 

Qur'an, the understanding of brotherhood, which was established among believers in 

Mecca, took its perfect form in Medina and manifested itself in the form of Islamic 

civilization. There are many orders and recommendations in the Qur'an for the construction 

of a society where unity and solidarity in social life is established, security and peace 

prevail, and rights and law are enforced. The religion of Islam has established social unity 

with practices that are unprecedented in the history of humanity regarding brotherhood. 

Thus, Islam established great civilizations and set an example for the whole world. 
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İMAN KARDEŞLİĞİNİN HAYATA YANSIMALARI 

 

Ercan ÖZTÜRK 

 

Özet 

İslamiyet ahlak ve ameldir. Her Müslüman, İslam’a yakışan güzel ahlakı fiilleriyle göstermek 

durumundadır. Müminler toplum içerisinde birlikte yaşarlar, bu yaşantının da ruhu 

uhuvvettir. Bir mümin için bu dünya hayatının güzelliği, başta uhuvvet ve manevî 

değerlerimize sarıldıkça gerçekleşir. Bu noktadan baktığımızda uhuvvetin şahsî ve 

toplumsal hayatın bir vazgeçilmezi olduğu görülür. İslam dininin temel ilkelerini oluşturan 

yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim, müminlere bireysel ve toplumsal bütün ilişkilerinde rehberlik 

ettiği gibi kardeşlik anlayışında da tüm boyutlarıyla rehberlik etmektedir. Kur’ân-ı Kerim’in 

tedricen nüzulü ile beraber başta Mekke’de müminler arasında tesis edilen kardeşlik 

anlayışı, Medine’de mükemmel şeklini alarak İslam medeniyeti şeklinde tezahür etmiştir. 

Sosyal hayatta birlik ve beraberliğin tesis edildiği emniyet ve huzurun egemen olduğu, hak 

ve hukukun icra edildiği bir toplumun inşa edilmesine yönelik Kur’ân-ı Kerim’de birçok emir 

ve tavsiye bulunmaktadır. İslam dini, kardeşlik hususunda insanlık tarihinde eşine 

rastlanmayan uygulamalarla toplumsal birliği tesis etmiştir. Bu bağlamda çok büyük 

medeniyetler kurmuş ve bütün dünyaya da örnek olmuştur.. 

Anahtar Kelimeler: Kur’ân-ı Kerim, Kardeşlik, Muâhat, Îsâr, İnfak, Empati. 
 

GİRİŞ 

İslam dininin temel ilkelerini oluşturan yüce kitabımız Kur’an-ı Hâkim, müminlere 

şahsi ve toplumsal her türlü ilişkilerinde rehberlik ettiği gibi kardeşlik anlayışında da tüm 

boyutlarıyla rehberlik etmektedir. Kuranın tedricen nüzulü ile beraber başta Mekke'de 

müminler arasında tesis edilen kardeşlik anlayışı, Medine'de mükemmel şeklini alarak 

islam medeniyeti şeklinde tezahür etmiştir. Sosyal hayatta birlik ve beraberliğin tesis 

edildiği emniyet ve huzurun hâkim olduğu hak ve hukukun icra edildiği bir toplumun inşa 

edilmesine yönelik Kur'an'da birçok emir ve tavsiyeler bulunmaktadır.  

Kur’an, Müminleri birbirlerinin kardeşleri olarak nitelendirir2 ve bu nitelemeyle açıkça 

müminleri sevgi ve kardeşlik bağıyla tek vücut olmaya çağırmaktadır. Kur’an’ın bu davetine 

her dönemde kulak verilmiş, dünyada benzeri görülmemiş bir kardeşlik ve dayanışmanın en 

güzel örnekleri yaşanmıştır. Bu bağlamda Kur’an, birlik ve beraberliğin tesisi için en 

mükemmel bir ilkeye dikkatleri çeker. Böylece insan olmanın özellikle mümin olmanın 

gereği olan kardeşliğe de özel bir anlam ve sorumluluklar yükler. 

Kur’an-ı Kerim, nazil olmaya başladıktan bir süre sonra geniş bir bölgeye yayılarak 

değişik kültür ve milletlerden birçok kişileri kardeşlik çatısı altında toplamıştır. Farklı 

kültürel seviyelerdeki kişileri bir potada eritmesinde ve bu bireylerin mükemmel bir ümmet 

birliği oluşturmalarında hiç şüphesiz Kur’an-ı Kerimin ortaya koyduğu ilke ve esaslar ve 

bunlar vasıtasıyla oluşan birlik ve beraberlik şuuru ve kardeşlik en önemli rolü oynamıştır. 

Kur’ ana göre toplumsal hayatı inşa etmenin yolu, öncelikle tevhid inancının kalplere 

tamamen yerleşmesiyle tahakkuk eder. Çünkü tevhid akidesi, bireylerde psikolojik bir 

tatmin ve buna bağlı olarak toplumda birlik ve beraberliği sağlar.  

Kur’an’ın evrensel çağrısına müminler farklı kültür, ülke, millet, değişik çevre ve 

statüden insanlar cevap verdiler. Kur’an, bütün müminleri inanç kardeşliği çatısı altında 

                                                           
2 Hucurât, 49/10. 
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iman bağıyla birbirlerine bağlamış ve kenetlemiştir. Kur’an’ın bu çağrısına icabet edilerek 

dünyada benzeri görülmemiş bir kardeşlik ve toplumsal bütünleşme örnekleri verilmiştir. 

Müminler değişik kültür ve çevreden olabilirler. Kur’an’ın amaçladığı toplumsal 

yapının gerçekleştirilebilmesinde müminlerin arasındaki ilişkilerin buluştuğu ortak nokta, 

kardeşliktir. Toplumsal hayatta imanın tezahürünün en belirgin yönüdür. İslâm 

topluluğuna üye olan kişinin en önemli vasfı kardeşliktir İslâm, bütün inananları din 

kardeşliği çatısı altında birleştirmiş ve birbirlerine kenetlemiştir. 

Mekke'de temelleri atılan ve Medine'de İslam medeniyeti şeklinde tezahür eden ilk 

islam topluluğu muahat (kardeşlik sözleşmesi) ile din kardeşliğinin; Medine vesikası ile de 

hepimizin Âdem ve Havva'dan gelmesiyle millet ve kavim kardeşliğinin temelleri atılıp insani 

ve ahlaki ilke ve kurallar üzerine inşa edilmiştir. Böylece tüm haksız ayrımcılıkları ortadan 

kaldıran insan olmaktan kaynaklanan kardeşlik bilinci tesis edilmiştir. Bunun sonucunda 

Habeşli bir köle ile bir kureyşli veya diğer müminler arasında hiçbir ayrımcılık olmadan 

tamamen Kur'an'ın ölçütlerine göre bir kardeşlik inşa edilmiştir. Böylece toplumda bir 

kardeşlik hukuku oluşmuştur. Bilhassa Medine antlaşması ile gerek müslim gerek 

gayrimüslimlerden oluşan bir medeniyet inşa edilmiş ve daha sonraki toplumlara ve 

oluşacak büyük medeniyetlere güzel bir örnek olmuştur. Bunun sonucunda Hindistan'dan 

Avrupa’nın ortalarına kadar oluşan İslam medeniyeti, dünyayı ve insanlığı ışıklandırılmıştır. 

Kur’an’ın en önemli ilkelerinden olan kardeşlik ilkesi; muahat (kardeşlik sözleşmesi) 

ile muhacir ve ensar arasında gerçekleştirilerek bizlere bir numune i imtisal olmuştur. İslam 

âlemi hatta insanlık bugün aynı kardeşlik anlayışının inşasına her zamankinden daha fazla 

muhtaçtır.  

İslamiyet’ten önce cahiliye döneminde yüzlerce yıl birbirleriyle savaşmış iki düşman 

kabile olan hazreç ve evs kabilelerindeki kişilerin iman nuruyla nasıl kardeş olduklarını 

Kur'an bize hatırlatıyor ve müminlerin maddi ve manevi hayattaki muvaffakiyetlerinin 

Allah'ın ipine sıkıca sarılıp kardeşliği güçlendirmeğe bağlıyor.3 Din kardeşliğine ve 

müminlerin birliğinin önemine işaret eden "Allah' ın kudret eli cemaatle beraberdir"4 hadisi 

müminlere Cenabı Allah’ın yardım ve inayetini uhuvvet ve kardeşlik şartına bağlıyor. 

Eğer insanlar arasındaki kardeşlik bağı Allah için olmuyorsa bu gerçek manada bir 

din kardeşliği olamaz. Hedefi Allah rızası olmayan her türlü ilişki ve bağ fanidir ve hiçbir 

manevi fayda sağlamaz. 

Sonuç olarak uhuvvet kelimesi, müslümanların, her türlü maddi, manevi, biyolojik ve 

sıhri ilişkilerden bağımsız bir şekilde inanç ve düşünce esaslı birlikteliği, birlik ve 

beraberlikten oluşan yardımlaşma ve dayanışma manasına geldiği söylenebilir. 

 

İMAN KARDEŞLİĞİNİN HAYATA YANSIMALARI 

İnsan, sosyal bir varlık olduğu için diğer insan ve toplumlarla ilişki kurmak 

durumundadır. İnsanın medeni ve toplumsal hayata ayak uydurabilmesi için ilk olarak 

hakikî insan olmayı gerçekleştirmesi gerekmektedir. Hakikî insan olmak ise Kur’ân’ın 

bizlere gösterdiği şekilde yaşamak, yani Allah’a tam kul olmak, Allah’ın sıfatlarını 

yansıtmaya ve Allah’a halife olmaya gayret göstermekle olur. Bunun için de siyasî olarak 

İslam devleti kurmak değil Kur’ânî bir düşünce yapısı kurmaya gayret edilmelidir. 

 

 

 

                                                           
3 Âl-i İmrân, 3/103. 

4 et-Tirmizî, “Fiten”, 7 (2255). 
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3.1. Kur’ân’da Kardeşliğin Tezâhürü: Muâhat  

Kur’ân’ın üzerinde en çok durduğu hususlardan birisi de din kardeşliğidir. “Mü’minler 

ancak kardeştirler.”5 emri gereğince bütün müminlerin birbirleriyle kardeş oldukları ifade 

edilmektedir. Ayrıca önceki ayette: “Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten 

de sakının ki size merhamet edilsin.” buyrularak müminlerin arasına küskünlük yerine sevgi 

ve muhabbetin yerleşmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. 

Dünya tarihinde hakikî kardeşliğin ilk tohumu tevhid inancının fışkırıp dal budak 

saldığı Mekke’de atılmıştır. Yeşeren bu tohumlar Medine’de uhuvvet bahçesinde yeşermiş ve 

yeryüzünün her tarafına yayılmıştır. Hz. Peygamber bir taraftan tevhid akidesini gönüllere 

nakşederken diğer taraftan da tüm müminleri din kardeşliği çatısında kaynaştırmıştır.6  

Hz. Peygamber’in getirdiği din kardeşliği müminlerde öyle bir heyecan uyandırmıştı ki 

Habeşli köle ile Mekkeli bir asilzâdeyi sarmaş dolaş etmekteydi. Muhacirlerle Ensârın 

kalplerini tek kalp haline getirip efendilik ve kölelik farkını kaldırıyordu. Medine’de Evs ve 

Hazreç arasında yüzyıllardır devam edip gelen kan davası ve düşmanlıkları din kardeşliği, 

irfan havuzunda sona erdiriyordu.7 

Kur’ân-ı Kerim, huzurlu ve güvenli bir toplumsal bütünleşmenin kurulabilmesi için 

kişilerin birbirlerine muhabbet, sevgi, saygı duymalarını ve birbirlerine kardeşlik 

duygusuyla bağlanmalarını sıkça tavsiye etmiştir. Aynı zamanda Kur’ân-ı Kerim kardeşlik 

duygusunu zedeleyebilecek yalan, alay, dedikodu, gıybet, aldatma, kandırma, hakaret, 

küçük görme, lakap takma ve kötü zan gibi kardeşlik duygusunu zedeleyebilecek her türlü 

söz ve davranışı da haram kılmışmıştır. Bu hususlarla alakalı emir ve yasaklar ortaya 

konulmuş ve Müslümanların buyrulan ilkelere uymak hususunda gereken hassasiyeti 

göstermeleri tavsiye edilmiştir. Cuma namazında hutbede okunan ayette: “Allah şüphesiz 

adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder; hayâsızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı 

yasak eder. Tutasınız diye size öğüt verir.”8 buyrulmuştur. 

Hz. Peygamber, hicretten sonra oluşan yeni toplumun bütünleşmesini sağlamak ve 

hicretin olumsuz neticelerini ortadan kaldırmak için bazı uygulamalar yapmıştır. Bunların 

başında Muâhat projesi gelir. Muâhat kavramı, “uhuvve” kökünden türemiştir, “başkasıyla 

kardeş olmak, başkasını kardeş edinmek” gibi manaları ifade etmektedir. İslamiyet bütün 

Müslümanları inanç kardeşi olarak kabul etmiştir. Kardeşlik çeşitleri içinde en üstün olanı 

inanç kardeşliğidir. Hz. Peygamber’in hicretten sonra Medine’de Muhacir-Ensâr arasında 

tesis ettiği kardeşleştirmeyi ifade için kullanılan bir kavramdır. Muâhat projesi ile inanç 

kardeşliğine dayalı özel bir kardeşleştirme olayı gerçekleştirilmiştir ki, bir benzeri dünya 

tarihinde mevcut değildir.9 

Allah Teâlâ, Kur’ân’daki buyruklarıyla başta müminlerde ve tüm insanlıkta sevgi ve 

muhabbetin oluşmasına büyük önem vermiştir. Özellikle müminlerin kardeş olduklarını ve 

bir binanın taşları gibi kenetlenip birbirlerine maddi ve manevi destek olmalarını sevip ve 

muhabbet göstermelerini emretmiştir. Bunun için Hz. Peygamber, Medine’ye hicret ettiğinde 

Muhacir ve Ensâr arasında Muâhat kardeşlik projesini hayata geçirmiştir. 

                                                           
5 Hucurât, 49/10.  

6 Nihat Temel, Kur’an Aydınlığında Müslümana Yol Haritası, 2 bs. , (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2008), 

671. 

7 A.g.e. , 672. 

8 Nahl, 16/90. 

9 Saffet Sancaklı, “Hz. Peygamber’in Medine Döneminde Tesis Ettiği Kardeşleştirme (Muahat) 

Projesinin Bireysel ve Toplumsal Hayat Açısından Önemi ve Analizi” Sünnetin Bireysel ve 

Toplumsal Değişimdeki Rolü Sempozyumu, Konya, ( 2007), 58. 
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Hicretten sonra Muhacir ve Ensâr için Medine’de yeni bir hayat başladı. Muhacirler 

Mekke’de mal, mülk vs. her şeylerini bırakarak Hz. Peygamber’in emri ve Allah rızası için 

Medine’ye hicret ettiler. Medine’ye geldiklerinde Medineli Müslümanların evlerinde misafir 

oldular, bu misafirliğin uzaması Muhacirlerin onurlarına dokunuyordu. Bu süreçte Hz. 

Peygamber, Muhacirlerle Ensârın bütün aile büyüklerini biraraya getirerek bir toplantı 

yaptı. Bu soruna çözüm olarak Ensârla Muhacirler arasında Muâhat projesini hayata 

geçirdi.10  

Hz. Peygamber, ashabını hak ve adalet esaslarına göre kardeş yaptı, din kardeşliğini 

kan bağından daha üstün tutarak birbirine mirasçı kıldı. Hz. Peygamber, daha sonra ashâbı 

arasındaki bu kardeşliği güzel bir dostluk bağı ile perçinledi. Bu özel kardeşlikteki mirasçı 

olma konusu Bedir savaşından sonra nâzil oldu: “Allah’ın kitabınca, kan akrabaları 

birbirlerine (varis olmaya) daha lâyıktırlar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir.”11 Böylece bu 

hüküm önceki hükmü nesh etti. Din kardeşliğinden kaynaklanan miras kısmı her mümin 

için kendi akrabalıklarına döndü. Artık bütün Müslümanlar kardeş olmuşlardı.12 

Medine’ye hicretten sonra Mekkeli Müslümanlar, Mekke müşriklerinin işkence ve 

sıkıntılarından kurtulup Medine’de İslam medeniyetinin inkişâfının başlangıcı olan Muhacir 

- Ensâr kardeşliğinin temelini oluşturdular. Onun için Medine’ye hicreti bir kaçış veya 

sığınma olarak düşünmek çok yanlış olur. Hicretle birlikte Kur’ân ve İslamî hakikatlerin 

yaşanıp fiiliyata geçirilmesi, maddî ve manevî hayatın saâdetini temin edecek dinî, sosyal, 

kültürel, iktisadî kısacası; hayatın her alanı ile ilgili kuralların konulması, Kur’ân’a dayanan 

bir toplum düzenini oluşturmuştur. Aslında hicret bir hedef değil yeni bir medeniyetin 

başlangıcıydı, hicretle Muhacirler işkenceden kurtulmuş ve Mekke müşriklerine karşı 

güvenli bir ortam kurulmuş oldu. Böylece Mekke’de gerçekleştirilemeyen İslam birliği, 

Medine’de kurulmuştur.13 

Cahiliye döneminde ittifaklar ve hılflarla toplumsal dayanışma sağlanırdı. Cahiliye 

döneminde toplumsal birliğin temeli sayılan bu faktörler, İslâm’ın getirmiş olduğu İslam 

kardeşliğiyle geri planda kalmışlardır. Aynı kabileden, soydan, kavimden, milletten olmasa 

da bütün müminler din kardeşi sayılmıştır. İslamiyet, cahiliye dönemindeki asabiyet 

birliğinin yerine din kardeşliğini getirmiştir.14  

Ensâr - Muhacir kardeşliği, Hz. Peygamber’in hicretinden sonra Medine’de toplumsal 

bütünleşmeyi sağlamak, yeni bir medeniyet inşa etmek için önemli bir etken oldu. Bunun 

sonucunda müminler kavim ve kabile sınırlarını aşıp, din kardeşliği ile ümmet bilincini 

kazanıp, eşit hak ve hukuklara sahip olmuşlardır.15 Kur’ân’da Ensâr - Muhacir kardeşliği: 

“İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihat edenler ve (Muhacirleri) barındırıp (onlara) 

yardım edenler var ya; işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık 

vardır.”16 ayetiyle sena edilmiştir. Muâhat projesi ile kardeş kabul edilen Müslümanlar 

başlangıçta birbirlerine mirasçı dahi saymışlardır: “İman edip hicret eden ve Allah yolunda 

                                                           
10 Sabri Hizmetli, İslam Tarihi, (Ankara: Ankara Okulu Yay., 2006), 291. 

11 el-Enfâl, 8/75. 

12 M. Said Ramazan el-Bûti, Fıkhu's-Siyre, çev. Atik Aydın, 2 bs. (İstanbul: Bilge Adam Yayınevi, 2012), 

187.  

13 İlhami, Ayrancı, "Hz. Peygamberin Medine’ye Hicreti ve Bu Dönemde Uyguladığı Stratejiler Üzerine Bir 

Deneme". Kalemname 3 / 6 , (2018): 44-77. 

14 Sancaklı, Hz. Peygamber’in Medine Döneminde Tesis Ettiği Kardeşleştirme (Muahat) Projesinin 

Bireysel ve Toplumsal Hayat Açısından Önemi ve Analizi, 64. 

15 el-Kurtubî, Ebû Abdullah Muhammed İbn Ahmed, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’an, thk. Abdüllah b. 

Abdulmuhsin Turki. 22 Cilt. (Beyrut: Müessesetü’r-risâle Nâşirûn, 1427/2006), X/89. 

16 el-Enfâl, 8/74. 
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mallarıyla, canlarıyla cihat edenler ve (Muhacirleri) barındırıp (onlara) yardım edenler var ya, 

işte onlar birbirlerinin velileridir.”17 İleri zamanda bu hüküm:” Daha sonra iman edip hicret 

eden ve sizinle birlikte cihat edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Allah’ın kitabınca, kan 

akrabaları birbirlerine (varis olmaya) daha lâyıktırlar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir.”18 

ayeti ile nesh edilmiştir.  

İbn Abbas: “Birbirlerinin velileridirler” buyruğunu mirasta birbirlerinin velileridirler, 

diye açıklamıştır. Önceleri hicret sebebiyle birbirlerine mirasçı olurlardı, iman edip hicret 

etmeyen kimse hicret edene mirasçı olamıyordu. Allah Teâlâ bunu: “Akrabalar Allah’n 

Kitabınca birbirlerine daha yakandırlar” buyruğu ile nesh etti.19 

“Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse...” buyruğu ile Allah Teâlâ şunu 

kastetmektedir: Eğer daru’l-harpte kalıp hicret etmeyen bu mü’minler kendilerini 

kurtarmanız için asker yahut malî bakımdan yardımcı olmak üzere çağrıda bulunacak 

olurlarsa, siz de onlara yardımcı olunuz. Bu sizin için bir farzdır, onları yardımsız 

bırakmamalısınız.20 

Hz. Peygamber, cahiliye zamanındaki haksızlığı önlemek, yardım ve dayanışma için 

gerçekleştirilen hılfleri de geçerli kabul etmiştir. Muâhat projesi ile cahiliye zamanındaki 

hılfın yerini din kardeşliği almıştır. Hılfta kan bağı, çıkarcılık, kabilecilik gibi unsurlar 

olmasına karşın Muâhat projesinde ise îsâr ve din kardeşliği söz konusudur.21 

İslam’dan önce Arap Yarımadası’nda bulunan kabilecilik anlayışından dolayı Hazreç 

ve Evs kabileleri arasında Buâs savaşları denilen pek çok savaş olmuştu. İslam kardeşliği, 

kabileciliği ortadan kaldırdı. Bunun yerine din kardeşliğini getirdi. Hazreç ve Evs kabileleri 

islama girdikten sonra aralarındaki çatışmalar sona erdi ve Mekke’den hicret eden Muhacir 

kardeşlerini bağırlarına bastılar. Birbirleriyle savaşmak için basit bahaneler arayanlar 

birbirlerleriyle kaynaştılar ve kardeş oldular.22 

Hz. Peygamber’in gerçekleştirdiği din kardeşliği, ilk Müslümanların Mekke’de 

birbirlerine karşı gerçekleştirdikleri kardeşliğin devamı niteliğindedir denilebilir. Hz. 

Peygamber ile Hz Ali; Zeyd bin Harise ile Hz Hamza kardeş sayılmıştır. Sonradan Abdullah 

bin Mesut ile Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf ile Hz. Osman, Bilal-i Habeşî ile 

Ubeyde bin Haris, köle Salim ile Ubeyde bin Cerrah, Talha bin Ubeydullah ile Said bin Zeyd 

ilk önce din kardeşi sayılmışlardır.23 

Muâhat projesinde, kardeşler Muhacir ve Ensâr şeklinde belirlenmiştir. 

Kardeşleştirme uygulaması rastgele iki kişi seçilip bir araya getirilmekle olmamıştır. Hz. 

Peygamber’in Ensâr ı iyice tanıyarak ve Müslümanlar arasında birbirine yakın kişileri tespit 

ederek muâhatı gerçekleştirdiğini belirtmek gerekir.24 Hz. Peygamber, bir Medineli 

Müslümanı, bir Mekkeli Muhacir ile kardeş ilan ederken bunu uygulayarak göstermiştir. Hz. 

Ali’yi, Allah için kardeşi ilan ettiğini belirtmiş ve ardından Ensâr ile Muhâcirûn arasında 

kardeşleştirmeyi gerçekleştirmiş ve kimlerin kardeş olacağını bizzat göstererek kendisi 

belirlemiştir. Muâhat projesi, Enes b. Mâlik’in evinde gerçekleştirilmiştir. Kardeşleştirmenin 

                                                           
17 el-Enfâl, 8/72. 

18 el-Enfâl, 8/75. 

19 el- Kurtubî, el-Câmiu Li Ahkâmi’l-Kur’ân, X/90. 

20 A.g.e. 91. 

21 İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, (Ankara: DİB., Yayınları, 2003), 142. 

22 M. Sait Şimşek, Hayat Kaynağı Kur'an Tefsiri, (İstanbul: Beyan Yayınları, 2012), II/403. 

23 İbn Hişâm, Ebû Muhammed Abdülmelik (v. 218/833), İslam Tarihi Sireti İbn Hişâm Tercemesi, Terc. 

Hasan Ege, (İstanbul: Kahraman Yayınları, 2006), II/177. 

24 Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, 141.  
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yapıldığı Muhacir ve Ensâr ın sayısı ile ilgili doksan ile yüz arasında olduğu, her birinin kırk 

altı civarında olduğu şeklinde değişik rakamlar verilmiştir.25 

 Hz. Peygamber, Muhacir ile Ensârın birbiriyle kardeş olmasını emrettiği zaman                    

Hz. Ali’yi de kendisi ile kardeş ilan edip göstermişti. Fakat kardeşleştirmenin nasıl 

olacağının gösterilmesi yönünden Hz. Peygamber’in böyle bir uygulamada fiilî olarak bizzat 

bulunması önemliydi. Bu kardeşleştirme projesi şöyle cereyan etmiştir: Hz. Peygamber 

“Allah için ikişer ikişer kardeş olun” buyurmuş ve sonra da Hz. Ali’nin elini tutup: “Sen 

benim kardeşimsin, sen bana mirasçı olursun, ben de sana mirasçı olurum” demiştir.26  

Muhacir ve Ensârın birbirlerine kardeş kılınmasındaki gaye, onların birbirleriyle 

kaynaşmaları ve birbirlerine destek olmalarıdır. Burada görüldüğü üzere, Muâhat projesi ile 

tüm mallarını Mekke’de bırakan Kureyşli Müslümanların Medineli Müslümanlar tarafından 

her türlü ihtiyaçları karşılanmış ve Kur’ân’ın emri ile Muhacir kardeşleriyle tüm imkânlarını 

paylaşmışlardır. Böylece bu uygulama sayesinde tüm Müslümanlar birlik olmuş siyasî, dinî, 

toplumsal, psikolojik, ekonomik dayanışma temin edilmiştir. Böylece Muhacirlerin 

Medine’deki hayatı kolaylaştırılmış ve sıkıntıları da giderilmiştir.27 Hz. Peygamber’in tesis 

ettiği bu din kardeşliği sayesinde Müslümanlar Medine’de en güçlü topluluk haline 

gelmişlerdir. Bu birlik ve beraberlik ileri zamanlarda daha da güçlenmiş Yahudi ve müşrik 

Araplar arasında olan mücadelede Müslümanları güçlü kılmıştır.28 

Kur’ân’da tasviri yapılan bütünleşme, en mükemmel bütünleşme türlerinden biri olan 

“mana etrafında bütünleşmeye” karşılık gelmektedir. Bu bütünleşmenin anlamlı ve mantıklı 

bir şekilde binâ edildiği görülmektedir. Toplumsal bütünleşmenin en güzel modellerinden 

birisi ortaya konulmaktadır. Bütünleşmenin esasını; bütünleşen insanların sahip olduğu 

inanç, değer yargıları ve kardeşlik oluşturmaktadır. Aralarında bütünleşmenin gerçekleştiği 

Muhacir ve Ensâr, birbirlerini fonksiyon gereği değil, mana bakımından da 

tamamlamaktadırlar. Neseb, kan bağı, maddî çıkarlar gibi maddî unsurlar böyle bir 

bütünleşmeyi sağlayamaz. Bu nedenle, böyle bir birlik ve bütünlüğü gerçekleştiren 

toplumun fertleri arasındaki ilişkiler daha samimî ve daha içten duygulara dayanır.29  

Kardeşleştirme sırasında dikkat çeken bir hadise de, Ensârdan birçoğunun muhtaç ve 

fakir oldukları halde Muhacir kardeşlerini kendilerine tercih etmeleridir. Ensâr adeta 

Mekkeli kardeşlerini bağrına basmış bir kardeşini evinde ağırlayabilmek için adeta yarış 

içine girmişlerdir.  

Görüldüğü üzere Hz. Peygamber, Muâhat projesiyle her bakımdan sağlıklı bir 

toplumsal bütünleşme meydana getirmeyi hedeflemiştir. Böylece Muhacirlerin sıkıntıları 

hafifletilip, kimsesizlik ve güçsüzlük duygularına kapılmaları engellenmiştir. Bu projenin 

temeli, rıza-yı ilahîyi elde etme ve takvâ gibi ulvî esaslara dayandığı için Ensâr, Mekkeli 

Muhacir kardeşlerini kendi nefislerine tercih etmiş ve Muhacirleri hiçbir konuda yalnız 

bırakmamıştır.30 

                                                           
25 İbn Hişâm, İslam Tarihi Sireti İbn Hişâm Tercemesi, II/177. 

26 İbn Kesîr, El-Bidâye Ve'n-Nihâye Büyük İslam Tarihi, Terc. Mehmet Keskin, (İstanbul: Çağrı 

Yayınları, 1995), III/339. 

27 Ahmet Önkal, "Hicret", Tdv İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi. org.tr/hicret#1 

(29.09.2021). 

28 Mehmet Ali, Kapar, "Uluslararası ilişkiler bağlamında Hz. Muhammedin gayrimüslim unsurlarla 

olan ilişkilerindeki örnekliği". Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 48 / 48, 

(2019): 57-82. 

29 Kasapoğlu, Kur’an’a Göre Dinin Toplumsal Bütünleşmedeki Rolü, 58. 

30 Mehmet, Akbaş, "Muhâcirûn-Ensâr Kardeşliğinin Serüveni". İstem / 15 (2010): 61-77.  
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Muâhat projesiyle psikolojik rahatlık sağlanmış, gurbet ve hasret duyguları da 

asgariye indirilmiştir. Ensâr ın sahiplenip destek çıkmasıyla Mekkeli Muhacir kardeşlerinin 

Medine’de bir evleri ve yurtları olmuş, bir ailenin fertleri olarak kabul edilmişlerdir. 

Kardeşleştirmenin olmadığı hiçbir Muhacirin kalmadığı rivayet edilir. Muhacirler, Hayber’in 

fethinden sonra Ensârdan aldıkları bütün malları iade etmişlerdir. Bu da Muhacirlerin ne 

kadar vefadâr olduklarını göstermektedir.31  

Müslümanların ilk nesli, iman ve takvâ çizgisinde kardeş ilan edilmiş ve İslam’a 

hizmet hususunda kardeşlik bilinciyle yürümüşlerdir. Aradan uzun seneler geçmesine 

rağmen bu kardeşleştirme unutulmamış, sürekli önemine işaret edilmiştir.  Ensâr ve 

Muhacir kardeşliği bütün İslam âlemince sürekli takdirle yâd edilmiş, İslâm’ın kendilerine 

sunduğu bir nimet ve lütuf olarak telakki edilmiş ve din kardeşliğinin önemli örnek bir 

uygulaması olarak görülmüştür. 

Muhacirler Mekke’de mal, mülk vs. her şeylerini bırakarak Hz. Peygamber’in emri ve 

Allah rızâsı için Medine’ye hicret ettiler. Hz. Peygamber ve Muhacirler hicretten sonra ve 

Ensâr arasında tesis edilen Muâhat kardeşlik projesiyle güçlendiler. Muâhat projesi, 

biyolojik kardeşliğin ötesinde, aralarında iman bağından başka herhangi bir bağı olmayan 

din kardeşliği üzerine tesis edilmiştir.32 Muâhat/kardeşlik projesinin daha iyi 

anlaşılabilmesi için Muhacir ve Ensâr kavramları hakkında bilgi verilmesi uygun olacaktır.  

3.1.1. Muhacir Kavramı 

Muhacir kelimesinin kökü “hecere” fiilinden türemiştir. Sözlük anlamı; kesmek, 

ayırmak, bağlantıyı koparmak, terk etmek ve yüz çevirmek anlamlarına gelir.33 Hicret 

kelimesi ise isimdir, insanın bedenle, dille veya kalple başkasından ayrılması, bir yerden 

başka bir yere çıkıp gitmesi anlamındadır. Tehacur ise karşılıklı olarak ilişkileri koparmak 

demektir.34  

Kur’an’da: "Ey Rabbim! Doğrusu milletim bu Kuran'ı terk etmişti" 35, “büyüklük taslayıp, 

gece ağzınıza geleni söyleyerek ardınıza dönüyordunuz”36 “…onları yataklarında yalnız 

bırakın.”37  ayetlerinde arkasını dönüp gitmek, terk etmek anlamlarında kullanılmıştır. 

Temel anlam olarak ise “kişiye taahhüdü gereken şeyin terki anlamındadır.38  

Muhacir ise, başkasından ayrılmak ve onları terk etmektir.  Muhacir kelimesinin 

çoğulu muhacirindir.39 Kur’an’ı Kerim’de tekil olarak iki yerde geçmektedir.40 Çoğul olarak 

ise altı yerde geçmektedir, Kur’ânda çeşitli türevleriyle beraber otuz bir yerde geçtiği görülür. 

                                                           
31 Sancaklı, Hz. Peygamber’in Medine Döneminde Tesis Ettiği Kardeşleştirme (Muahat) Projesinin 

Bireysel ve Toplumsal Hayat Açısından Önemi ve Analizi, 58. 

32 Safiyurrahman el-Mübarek-Furi, er-Rahiku'l Mahtum, 7. Bs. , (Riyad: mektebetur rüşt, 2013), 207-

208. 

33 Ferâhidî, Halîl b. Ahmed. Kitâbu’l-ayn. thk. Abdülhamid Hindâvî. 4 Cilt. (Beyrut: Dâru’l kütübi’l-

ilmiyye, 1424/2003), IV/292; Mecdüddîn Muhammed b. Yakûb Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsü’l-muhît. 

(Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 1426/2005), 495. 

34 el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, III/418. 

35 Furkan, 25/30. 

36 Mü’minûn, 23/67. 

37 Nisa, 4/34. 

38 Ebu’l-Kâsım el-Hüseyn İbn Muhammed er-Râğıb el-İsfehânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’an, (Beyrut: 

Dâru’l-Ma’rife, tsz.), 698. 

39 A.g.e. 698.  

40 Ankebût 29/26; Nisa 4/100. 
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Ayetlerin genelinde Mekke’den Medine’ye hicret kastedilmektedir. Ancak bunlar kullanım 

yerlerine göre değişik anlamlarda kullanılmaktadır.41  

Muhâcirûn deyince Cenabı Hakk’a ve Resûlüne iman eden, İslam’ı ilk kabul edip 

gereğince amel eden, bundan dolayı Mekke’de Kureyşli müşrikler tarafından çeşitli eziyetlere 

uğratılan ve bunun sonucunda yurtlarından çıkmaya mecbur bırakılıp Medine’ye hicret 

eden kimseler anlatılmaktadır. Bu ifadeler, Allah Teâlâ tarafından Kur’ân-ı Kerim’de 

zikredilmiş, Hz. Peygamber tarafından da hadislerde aynı şekilde zikredilmiştir.42 

Kur’ân-ı Kerim’de ve hadislerin pek çoğunda hicret kelimesi ile Mekke’den Medine’ye 

olan yolculuk kastedilir. Yalnız bazen farklı anlamlarda da kullanılmıştır. Örneğin Hz. 

Peygamber: “Muhacir Allah’ın yasakladığı kötülük ve günahları terkeden kimsedir”43 bu 

hadiste hicretin “kötü şeyleri terk etmek” manasında kullanıldığı görülmektedir. 

 Kur’ân önceki peygamberlerden ve onlara tâbi olan müminlerin kâfirlerce inançları 

uğrunda yurtlarını terk edip başka memleketlere hicret etmelerinden söz eder. Hz. İbrahim 

önce Filistin’e, sonra Mısır’a hicret edip en sonunda da Kenan bölgesine hicret edip yerleşti: 

“İbrahim, “Ben, Rabbime (gitmemi emrettiği yere) hicret edeceğim. Şüphesiz O, mutlak güç 

sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir” dedi.”44  

Hz. İbrahim, “Rabbime hicret edeceğim...” yani hicret etmem, yalnız Allah’ın emri ve 

rızasından ötürüdür, oraya gitmeyi istememden ötürü değildir.45 “Gecenin bir bölümünde aile 

fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkaya bakmasın. Emrolunduğunuz 

yere (doğru) geçin gidin.”46 Hz. Lût, Cenab-ı Hak’tan aldığı emirleri tebliğ ederken kâfirlerin 

azgınlıkları karşısında bir gece vakti müminlerle beraber yurdundan çıkmış, gitmesi 

istenilen yere gitmişti. İbn Abbas, “Emrolunduğunuz yere (doğru) geçin gidin” ifadesiyle bu 

emirden Hz Cebrail’in onlara, Hz Lût’un kavminin yaptığı çirkin fiilleri yapmayan belirli bir 

bölgeye çekip gitmelerini söylemiştir.47 

Hz. Musa, Cenabı Hak’tan aldığı emirle geceleyin İsrâiloğullarıyla Mısır’dan göç etmiş, 

onları takip eden Firavun ve askerleri ise denizde boğulmuştu. “Biz, İsrâiloğulları’nı denizden 

geçirdik. Ama Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Nihayet 

(denizde) boğulma haline gelince, (Firavun:) Gerçekten, İsrail oğullarının inandığı Tanrı’dan 

başka tanrı olmadığına ben de iman ettim. Ben de Müslümanlardanım! Dedi.”48 Bunlara 

dayanarak hicretin birçok peygamberin hayatında olduğunu söyleyebiliriz. Müşriklerden 

görülen baskı ve işkenceler, İslam’ı yaşama ve tebliğ etme imkânının ortadan kalkmasından 

dolayı müminler hicret etmek zorunda kalmışlardır.49  

Mekke döneminde Hz. Peygamber bir taraftan Cenab-ı Hak’tan aldığı emirlerini tebliğ 

ederken bir taraftan da Mekke müşrikleriyle mücadele ediyordu. Müslümanların gördükleri 

baskı ve işkenceler hicreti zorunlu hale getirdi. Mekkeli müşriklerin Müslümanlara işkence 

                                                           
41 Hüseyin Algül, “Muhâcirûn - Ensar Üzerine Bir Araştırma". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi. C.5, S. 5, (1993): 48. 

42 Algül, A.g.m. 46. 

43 Nesâî, “İman” 9 (5013).     

44 Ankebût, 29/26. 

45 Fahreddîn Ebu Abdullah Muhammed b. Ömer er- Râzî, Mefâtîhu’l - ğayb, (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 

1401/1981), XXV /56. 

46 Hicr, 15/65. 

47 er- Râzî, Mefâtîhu’l - ğayb, XIX /205. 

48 Yunus, 10/90. 

49 Ahmet Önkal, "Hicret", Tdv İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi. org.tr/hicret#1 

(29.09.2021). 
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etmeleri üzerine bazı mü’minler Habeşistan’a hicret ettiler. Mekke, İslam’ın inkişafı için 

uygun olmayınca Hz. Peygamber uygun bir ortam bulmak için çevre kabileler ile görüşmeler 

yaptı. Hz. Peygamber’in talebine yalnız Medineliler olumlu yanıt verdiler. Medineliler ile 

yapılan görüşmelerden sonra Medine’ye hicret edilmesine karar verildi ve bütün 

Müslümanlar Medine’ye hicret ettiler.50 

Allah Teâlâ, dini uğrunda sıkıntı çeken Muhacirleri Kur’ân’da övmektedir: “Zulme 

uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, onları dünyada güzel bir şekilde 

yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse ahiretin mükâfatı elbette daha büyüktür.”51  

“Allah yolunda hicret edenlere gelince” buyruğuyla, hicretin Allah için olmadığı zaman 

bir değerinin olmamacana; bunun, tıpkı bir şehirden başka bir şehre geçmek gibi olacağına 

işaret etmek istemiştir. “Zulme uğradıktan sonra” ifadesinin manası, Onlar, kâfirlerin 

elinden zulüm ve işkence görüyorlardı, demektir.52 

İmkânı olduğu halde hicret etmeyen Müslümanlar ise Kur’ân’da yerilmişlerdir: 

“Kendilerine zulmetmekteler iken meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya; melekler onlara 

şöyle derler: “Ne durumdaydınız? (Niçin hicret etmediniz?)” Onlar da, “Biz yeryüzünde zayıf 

ve güçsüz kimselerdik” derler. Melekler, “Allah’ın arzı geniş değil miydi, orada hicret 

etseydiniz ya!” derler. İşte bunların gidecekleri yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. 

Ancak gerçekten zayıf ve güçsüz olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, 

kadınlar ve çocuklar başkadır.”53  

Bu ayet hicret edebilecek güçte oldukları halde hicret etmeyip Mekke’de kalan 

Müslümanlar için bir tevbih ve azarlamadır. Çünkü onlar azarlandıkları konuda özür beyan 

ederek ve hicret etmeye güç yetiremediklerini belirterek, "Bizler acizler idik" demişlerdi. 

Melekler de onların bu mazeretlerini kabul etmeyip, "Allah'n arzı geniş değil miydi? Siz de 

oraya hicret etseydiniz" demişlerdir. Yani; Sizler, Mekke’den çıkıp dininizi açıkça 

yaşayabileceğiniz yerlere hicret edebilirdiniz. Sizler buna kâdir olduğunuz halde, kâfirler 

içinde oturup kaldınız. Bunun için Allah, onlara “barınakları cehennemdir. O, ne kötü bir 

yerdir!” şeklinde tehdit etmiştir.54 

Muhacir kavramı, Mekkeli Müslümanlar açısından Mekke fethine kadar dine bağlılığı 

ifade için kullanılan bir ifade olmuştur. Bu kavram, Mekkeli Müslümanları yurtlarından 

çıkaran Kureyşli akrabalarından ayıran bir niteliğe sahiptir. Özellikle Kureyşliler ifadesi 

hicretten sonra Hz. Peygamber ve İslam’a karşı çıkan Mekke müşrikleri için kullanılıyordu. 

Kur’ân saff-ı evvel olan ilk Müslümanları Medine’ye hicretten sonra inanca bağlı bir sıfatla 

Muhacir kavramıyla tanıtmayı tercih etmiştir. Çünkü Mekke’nin fethine kadar gücü yeten 

müminlerin hicret etmesi Allah’ın emriydi. Zira hicret Hz. Peygamber ile İslam’a karşı çıkan 

Mekke müşrikleri arasında bir tercihte bulunmak anlamına geliyordu.55 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Demircan, Asrı Saadet Dünyası yeni bir toplum inşası, 10-15. 

51 Nahl, 16/ 41.  

52 er- Râzî, Mefâtîhu’l - ğayb, XX /34. 

53 Nisâ, 4/97-98. 

54 er- Râzî, Mefâtîhu’l - ğayb, XI /13. 

55 Adnan Demircan, “Siyasetin Kültürel Ve Sosyal Hayattaki Yansımaları Bağlamında Ensâr Ve 

Muhacir Kavramları”, Muş Alparslan Üniversitesi ̇ Sosyal Bilimler Dergisi. C.1, S.1, (2013): 9-10. 
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3.1.2. Ensâr Kavramı  

Ensâr, nasr kökünden türemiş ve “yardım etmek” anlamındadır.56 Ayrıca nasir ve ya 

nâsır sıfatının çoğulu olup, ismi mensubu Ensârîdir. Çoğulu ise Ensâriyyundur.57 Ensâr 

kavramı, Muhacirlerle birlikte Kur’ân’da iki yerde geçmektedir.58 “İslâm’ı ilk önce kabul eden 

Muhacirler ve Ensâr ile iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş; onlar da 

O’ndan razı olmuşlardır. Allah, onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları 

cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır.”59 Allah’ın onları bağışladığı ve kendilerinden 

hoşnut ve razı olduğu belirtilmektedir. 

“Barındırıp yardım edenler” buyruğu da bir önceki ayete atfedilmiştir. Bunlar ise hicret 

edenlerden önce (Medine’yi) yurt edinen ve iman eden, Hz. Peygamber ve Muhacirlerin 

kendilerine katıldığı Ensar’dır.60 

Araplar Evs ve Hazreç diye bilinen iki büyük kabileden meydana geliyordu. Bunlar 

arasında düşmanlık bulunuyordu. “Hz. Peygamber’e ve Mekkeli Muhacirlere yardım edenler” 

anlamında Ensâr kavramının tercih edilmesi, hem onları birleştirici hem de inanca dayalı 

bir tercih olmuştur.61 

Medineli sahâbîlerin Ensâr (yardım edenler) adını almaları, Kur’ân’ın ifadesiyle, 

“Kardeşlerini kendi nefislerine tercih etmelerinden dolayı”62 verilmiştir. 

Muhacirler, müşriklerin baskı ve işkencelerinden evlerini, mallarını terk etmek 

zorunda kaldılar. Çoğu fakir değilken fakirliğe maruz kaldılar. Muhacirler hicret ettiklerinde 

karşılarında kendilerini kucaklayarak evlerini ve mallarını paylaşan din kardeşleri Ensârı 

buldular. Ensâr onlara büyük bir sevgi ve şefkat besliyorlardı. Onların iyiliğini sadece 

istemekle kalmayıp, mallarına ve evlerine ortak ediyorlardı. Kur’ân, ahlâkî açıdan fedakârlık 

konularını anlatırken Ensâra yer verir. Fedakârlığı Ensâr karakteriyle özdeşleştirir.63  

Ensâr kavramı, Hz. Peygamber ve sonraki dönemlerde Medineli Müslümanlara iltifat 

gayesiyle kullanılmıştır. Bu kavram, olumlu ve müspet anlamından dolayı Medineliler 

tarafından da sahiplenilmiş ve onlar için bir iftihar vesilesi olmuştur.64 

Hz. Peygamber’in ve Mekkeli Muhacirlerin Medine’ye hicretlerinden sonra yukarıda da 

anlatıldığı üzere Evs ve Hazreç kabileleri birbirlerine düşman oldukları ve birbirleriyle savaş 

içerisinde oldukları bir zamanda Hz. Peygamber’e biat edip Müslüman oldular ve “Ensâr ” 

diye anıldılar. Din kardeşliğiyle hem kendi aralarında sulh yapıp kardeşliklerini 

pekiştirdiler, hem de kendilerine sığınan Muhacirler ile kardeş ilan edildiler ve ümmetin 

gıpta ettiği İslam’ın ikinci temsilcileri Müslüman bir topluluk haline geldiler. 

 

                                                           
56 el-İsfehânî, el-Müfredat, 639. 

57 Hüseyin Algül, "Ensar", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi. org.tr/ensar 

(28.09.2021). 

58 Tevbe, 9/100, 117. 

59 Tevbe, 9/100. 

60 el- Kurtubî, el-Câmiu Li Ahkâmi’l-Kur’ân, X/88. 

61 Demircan, Siyasetin Kültürel Ve Sosyal Hayattaki Yansımaları Bağlamında Ensâr Ve Muhacir 

Kavramları, 9-10. 

62 Tevbe, 9/100. 

63 Abdurrahman Kasapoğlu, “Kuran’da İki Zıt Karakter: Şuh (Bencillik) ve Îsâr (Özgecilik)”, Akademik 

Araştırma Dergisi, S 21, (2004): 142. 

64 Demircan, Siyasetin Kültürel Ve Sosyal Hayattaki Yansımaları Bağlamında Ensâr Ve Muhacir 

Kavramları, 9-10. 
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3.1.3. Muâhat Projesinin Sonuçları ve İslam Toplumuna Yaptığı Katkılar  

Hz. Peygamber, hicret sonrası oluşan yeni toplumun bütünleşmesini sağlamak ve 

hicretin olumsuz neticelerini ortadan kaldırmak için bazı uygulamalar yapmıştır. Bu 

kardeşlik uygulaması, nesebî kardeşliğin ilerisinde sevgi, muhabbet ve fedakârlığa dayanan 

bir iman kardeşliğidir. Aynı zamanda toplumsal hayat ağırlıklı olan bir harekettir ve insanlık 

tarihinde eşi görülmemiş bir toplumsal yardımlaşma ve kaynaşma örneğidir. 

Ensâr ve Muhacir kardeşliği, Müslümanları tek vücut olarak bir bütün haline 

getirmiştir. Muhacirler İslam’ı daha iyi bildiklerinden Ensâr la aralarında hoca-talebe ilişkisi 

de oluştuğu gibi, her türlü maddî manevî yardımlaşmada birbirlerinin eksiklerini 

tamamlamışlardır. Muâhat projesiyle Muhacirler için psikolojik rahatlık sağlanmış, gurbet 

ve hasret duyguları da en aza indirilmiştir. 65  

Bu uygulama, işin maddî yönünü manevî bir kardeşlikle desteklemiş oluyordu, fakat 

sadece maddî bir dayanışmadan ibaret değildir, maddî bir destekle beraber manevî yönden 

bir destek sağlama olayıdır ki Muhacirler ile Ensâr arasında ortak bir kimlik ve zihniyet 

birliği oluşturulmuştur.66 

Bu uygulamanın en önemli sonuçlarından biride ekonomik yöndedir. Medine’de Ensâr 

daha çok ziraatle, Yahudiler ise ticaretle uğraşıyorlardı. Böylece Muhacirlerin ticaretteki 

muvaffakiyetleri Ensârı memnun etmiş, Yahudilerin gücü ve sömürüleri de kırılmıştı. 

Ensârın desteği sayesinde Muhacirler tarafından kurulan pazarda zaman içerisinde 

Muhacirlerin güçlenmelerine ve söz sahibi olmasına yol açmıştır. Böylece Yahudilerin 

Müslümanlar üzerindeki ekonomik güç ve tesirleri azalmaya başlamıştır.67  

Bu uygulama, yeni toplumu oluşturmada atılmış bir adımdır. Ensâr ve Muhacir 

kardeşliği, maddî ve manevî birçok olumlu yönü olmakla beraber İslam toplumunun da 

çekirdeğini oluşturur. İlk İslam toplumunun oluşumunda temel taşı olduğu gibi, zaman 

içerisinde daha da genişleyerek İslam âlemindeki bütün Müslümanları içine alacak İslam ve 

din kardeşliğinin de temel esası oldu. Dünya tarihinde benzerine rastlanmayan bu 

uygulama ile adalet, birlik ve beraberliğin sağlanmasında atılmış önemli bir adımdır ve 

İslam uygarlık medeniyetinin başlangıcı sayılmıştır.68  

Hz. Peygamber, erdemli kişiler ve bu kişilerden oluşan bir toplum meydana getirmeyi 

amaçlamıştır. Bu kardeşlik uygulamasıyla Müslümanların kültüründe olan ihlas, 

samimiyet, başkasını düşünme, ahde vefa, iyilikseverlik, empati kurma, güven duygusu, 

değer verme, cömertlik, îsâr, sahiplenme, muhabbet ve fedakârlık gibi birçok güzel huyların 

kazandırması yönünden de önemlidir. Ayrıca kıskançlık, cimrilik ve bencillik gibi kötü 

huylardan da Müslümanları arındırmıştır.69 

Hz. Peygamber’in Ensâr ile Muhacir arasında sağladığı Muâhat projesi Medine İslam 

toplumunun bütünleşmesini sağlaması ve o günkü sosyo-ekonomik kültürel sorunların 

çözümünde önemli bir gelişmedir. Muâhatın hılf denilen cahiliye âdetini ortadan kaldırması, 

Muhacirlere maddî ve manevî destek imkânlarının sağlanması ve onların Medine’ye 

intibaklarının sağlanması ve bunların manevi bir kardeşlik ile desteklenmesiyle Muhacirler 

Ensâr a mürşit, Ensâr da bir nevi talebe kılındı. Böylece manevi bir terbiyenin oluşmasının 

                                                           
65 Sancaklı, Hz. Peygamber’in Medine Döneminde Tesis Ettiği Kardeşleştirme (Muahat) Projesinin 

Bireysel ve Toplumsal Hayat Açısından Önemi ve Analizi, 57. 

66 Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, 142. 

67 Hüseyin Algül, "Muâhât", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi. org.tr/muahat 

(09.10.2021). 

68 Sabri Hizmetli, İslam Tarihi, 294. 

69 Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, 375.  
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müşrik, Yahudi ve münafıkların fitnelerine karşı ümmet birliğinin ve tesanüdün oluşması 

gibi sonuçları vardır.70 

Sonuç olarak, Hz. Peygamber’in Medine’de gerçekleştirdiği kardeşlik projesinde, 

günümüzde insanlığın maruz kaldığı birçok değişik sıkıntı ve felaketler karşısında 

insanların şahsî ve içtimaî hayatları yönünden büyük bir fedakârlık göstergesidir ve 

kıyamete kadar Müslümanların için bir numune-i imtisaldir. Bu uygulama incelendiğinde 

Müslümanların maruz kaldığı birçok sıkıntıların çözümü olabilecek evrensel içerikli ilkelerin 

ve düsturların olduğu görülecektir. Ayrıca günümüzde uygulamaya konulan birçok 

kardeşlik projelerine ilham kaynağı olmuştur. Bunların içinde en önemlisi “Kardeş Aile 

Projesi”dir. Bu proje, tamamen Ensâr ruhuyla hareket edilerek başlatılan bir kardeşlik 

uygulamasıdır. Yine yardımlaşma ve dayanışma anlamında “kardeş şehir, kardeş ülke, 

kardeş köy” gibi uygulamalar vardır. Bu örnekler, Hz. Peygamber ile başlatılan bu 

uygulamanın hâlen devam ettiğinin bir göstergesidir. 

Bu kardeşlik uygulamasıyla Müslümanların toplumsal bütünleşmelerinin 

esaslarından olan îsâr duygusunun inkişâfı ve empati kurarak ideal bir toplum 

oluşturmada bu ilkelerin benimsenmesini gerekli kılınmıştır. 

 

3.2. Uhuvvet Îsâr İlişkisi 

Çalışmamızın bu bölümünde Kur’ân’daki îsâr kavramı ele alınacaktır. Îsâr kavramına 

yer vermemizin nedeni, kardeşliğin ve toplumsal bütünleşmenin geçmişimizde yaşanmış 

olan bu ahlâkî duyarlılığı tezekkür edip birlik ve bütünlüğümüze bir katkı sağlamaktır. 

Kur’ân’da müminlerin birbirlerine yardımlaşmalarıyla ilgili zekât ve sadaka kavramları 

bilinmektedir. Fakat îsâr kavramı yeterince bilinmemektedir. Öncelikle îsâr kavramının 

lügat ve terim anlamları üzerinde durulacaktır. 

3.2.1. Îsâr Kavramı 

Îsâr kavramı, esera fiili if’al babından türemiş bir mastardır. Kelime anlamı ise “ikram 

etmek, bir şeyi veya bir kimseyi diğerine üstün tutma, tercih etme” anlamlarında 

kullanılır.71 Bir şeyin eseri onun varlığını gösteren şeyin meydana gelmesidir. Çoğulu “Asar” 

şeklindedir. Allah Teâlâ buyuruyor ki: “Sonra onların izlerinden peygamberlerimizi 

gönderdik.”72,  “Onlar, yeryüzünde güç olarak ve bıraktıkları eserler bakımından daha 

üstündüler.”73 bunun için kendisini kullanarak geçenleri gösteren yola “asar” adı verilir.74 

Îsâr kelimesinin ıstılah anlamına gelince, “bir kimsenin, kendisi ihtiyaç içinde olsa da sahip 

olduğu imkânları başkalarının ihtiyacını karşılamak üzere kullanması, başkasının yararı 

için fedakârlıkta bulunması” manasını ifade eder.75  

Cürcânî, îsâr hasletini, “kişinin bir zararı defetme ve bir fayda sağlamada başkasının 

yarar ve çıkarını kendi nefsine tercih etmesidir ve din kardeşliğinin nihaî mertebesidir.” 

şeklinde tarif eder.76 Batı dillerinde “altrüizm”, Arapça’da “gayriyye” (başkalarını düşünme), 

Türkçe’de “özgecilik ve diğergâmlık” terimleri îsâr anlamında kullanılmaktadır. Bir kişinin 

                                                           
70Algül, Muhâcirûn - Ensar Üzerine Bir Araştırma, 46. 

71 Ebu’l-Fadl Cemâluddîn Muhammed İbn Mükrem İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, (Kahire: Dâru’l-Meârif, 

trs.) 25. 

72 Hadid, 57/27. 

73 Mümin, 40/21. 

74 el-İsfehânî, el-Müfredât, 10. 

75 el-İsfehânî, el-Müfredât, 10. 

76 Seyyid Şerîf Ali b. Muhammed b. Ali Cürcânî, Ta’rifât, (Beyrut: Dâru’l- Kütübi’l Arabî, 2002), 17. 
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îsâr derecesine ulaşabilmesi için kendisinin muhtaç durumda olması şart değildir, önemli 

olan kendisinin ihtiyacı olsa dahi başkasını kendi nefsine tercih edebilmesidir.77  

Îsâr kavramı, Kur’ân’da dört yerde sözlük anlamında, bir yerde de terim manasında 

geçmektedir. Bu kavram, hadislerde de aynı manada kullanılmıştır.78 Îsâr kelimesinin lügat 

anlamında kullanıldığı: “Allah’a yemin ederiz, doğrusu Allah seni bize üstün kılmıştır 

(eserake); hakikaten biz (sana yaptığımızdan ötürü) suçlu idik.” dediler.79 Allah’ın Hz. Yusuf’u 

kardeşlerinden üstün tuttuğunu ifade ediyor. Başka bir ayette: “Fakat sizler dünya hayatını 

tercih (bel tü’sirune) ediyorsunuz.”80 Şeklinde lügat anlamıyla ifade edilmiştir. 

Îsâr kavramının terim anlamında kullanıldığı Haşr sûresinde: “Daha önceden 

Medine’yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine hicret edip 

gelenleri severler; onlara verilenler karşısında içlerinde bir çekememezlik hissetmezler; 

kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerinden önde tutarlar. Nefsinin 

tamahkârlığından korunabilmiş kimseler, işte onlar saadete erenlerdir.”81 

Yukarıda îsârın terim anlamında kullanıldığı Haşr sûresindeki ayetin nüzûl sebebi 

olarak şöyle bir olay anlatılmaktadır: Muhacirler, her şeylerini Mekke’de bırakıp hicret 

ettikleri için herhangi bir gelire sahip değildiler. Hz. Peygamber, Nadir oğullarından elde 

edilen ganimet mallarını Muhacirlere dağıtmasından dolayı Ensâr, hiçbir şekilde haset ve 

kıskançlık belirtisi göstermedi. Bu kadar çok büyük fedakârlıklar yapılırken Ensâr da 

yoksulluk içinde yaşıyorlardı. Bunu da severek, bilinçli, istekli ve gönül rahatlığıyla 

yapıyorlardı. Birçok müfessire göre, bu ayetin nüzûl sebebi bu olaydır.82  

Bu ayette Medineli Müslümanların göstermiş olduğu îsâr hasleti övgüyle anılmaktadır. 

Çünkü onlar, kendilerinin ihtiyacı olmasına rağmen bütün mal varlıklarını Mekke’de 

bırakarak Medine’ye hicret etmek zorunda kalan Muhacir kardeşlerini kendi nefislerine 

tercih etmektedirler. Muhacirînin yahut genel olarak bütün mümin kardeşlerinin ihtiyacını 

kendilerininkinden daha öncelikli tutarak mümin kardeşlerini kendi nefislerine tercih 

ederler ki bu da Kur’ân ahlâkının en yükseğidir.83 Ayette geçen “min ba’dihim” (onlardan 

sonra gelenler) cümlesi, cumhura göre, bunlardan murad Muhacirin ve Ensârdan sonra 

gelen ve onlara ittiba’ eden bütün Müslümanlar demişlerdir. Onların şahsında müminlerin 

bazı ahlâkî özelliklerine atıfta bulunulmaktadır 84 

Ayette geçen: “zaruret içinde bulunsalar” cümlesi, yani onlar ihtiyaç ve fakirlik 

içerisinde bulunsalar dahi manasında olur.85 

Medine’ye daha önce yerleşmiş olan Ensâr, daha sonra Medine’ye hicret eden Hz. 

Peygamber ve Muhacirlere kucaklarını açmışlar, onların her türlü yardımına koşmuşlar, 

üstün bir fedakârlık gösterip kardeşliğin en güzel örneklerini vermişlerdir. Muhacirlere karşı 

gönüllerinde hiçbir kıskançlık ve kötülük duymamışlar, daha ilerisi her hususta Muhacirleri 

                                                           
77 Mustafa Çağrıcı, "Îsâr", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi. org.tr/isar--

digergamlik (29.11.2021). 

78 Çağrıcı, A.g.e. 

79 Yûsuf, 12/91. 

80 Âla, 87/16. 

81 Haşr, 59/9. 

82 er- Râzî, Mefâtîhu’l - ğayb, XXIV/289. 

83 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili I-X, 3 bs., (İstanbul, Eser Neşriyat ve Dağıtım, 1979), 

VII/4843. 

84 A.g.e. VII/4848. 

85 el- Kurtubî, el-Câmiu Li Ahkâmi’l-Kur’ân, XX/367. 
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kendilerine tercih etmişlerdir. Allah Teâlâ da bütün insanlar örnek alsınlar diye, onların bu 

güzel tutum ve davranışlarını Kur’ân-ı Kerim’de ebedîleştirmiştir.86 

Ensâr topluluğu, yalnız Muhacirlerin iyiliğini istemekle kalmamış, din kardeşlerini 

mallarına ve evlerine ortak etmişler. Muhacirler ile arasında paylaştırılması gereken 

nimetlerden paylarına düşeni almamışlar, bütünüyle paylarını Muhacir kardeşlerine 

bırakmışlardır. Çünkü fedakârlık ve îsâr hasleti kendisinden önce başkasının yararını 

düşünmeyi ve bu düşünceleri eyleme dönüştürmeyi gerektirir. Kur’ân, ahlâkî açıdan 

fedakârlık konularını anlatırken Ensâra yer verir. Fedakârlığı Ensâr karakteriyle 

özdeşleştirir.87 

"Kim nefsinin bencilliğinden korunursa, işte bunlar (azabdan) kurtulanlardır."88 Ayeti 

ahirette saâdete nâil olmanın yolu bencillikten korunma olduğuna dikkat çeker. Pragmatist 

anlayışın esiri, yalnız kendi nefsi için çalışan, dünyayı kendi çıkarından ibaret olduğunu 

düşünen insanlar Kur’ân’da yerilmektedirler. 

Ayette geçen: “şuhha nefsihi” (nefsinin bencilliğinden korunmak) yani, infak 

hususunda kendiniz için hayırlı olan şeyler yapınız. Yâda mallarınızdan kendiniz için önden 

hayır gönderiniz manasındadır.89 

Allah Teâlâ insanları, güzel şeyleri sevecek ve bunları elde etmekten mutlu olacak, 

kötü şeylerden nefret edecek bir fıtratta yaratmıştır. Kurtuluşa ermeleri ve sevap 

kazanmaları için müminleri, sevdikleri şeylerden infak etmekle ve sevmedikleri şeyleri 

yapmalarını istemekle imtihan etmiştir. Cenabı Hakk’ın kişiyi cimrilikten koruması iki 

şekilde olur. Birincisi, âhirete dair bilmediği sevaplara sahip olması için bir anlayış vererek 

ihsanda bulunmasıdır, bu sayede o mümin sevdiği şeylerden infak etmekten korkmaz. 

İkincisi, Allah Teâlâ’nın onu kendisine emir ve yasaklarına saygı göstermesini ilham 

etmesidir; böylece insan nefsini yener ki kurtuluşa erecekler de onlardır.90 

Her toplumun kendisine has “toplumsal karakterleri” vardır. Bir toplum içinde doğan 

kişi bu toplumsal karakterden etkilenmekte kendi karakterini de ona göre oluşturmaktadır. 

İslam toplumlarında yetişen kişilerin karakterine “kanaatkârlık” ve “zühd” nakşedilirken, 

modernizmin hâkim olduğu toplumlarda ise bireyin karakterine “israf” ve “savurganlık” 

nakşedilmektedir. Sürekli tüketmeye ve kendi maddî çıkarları için yaşamaya odaklanmış 

kişilerin başkası için bir fedakârlık yapmaları beklenemez.91 

Îsâr, tasavvufta daha geniş bir şekilde ele alınmakta, farklı görüşlerle, bilhassa asr-ı 

saâdette ve sonraki dönemlerde yaşanmış hikâyelerle geniş olarak anlatılmaktadır. 

Güncel, yakın zamanda yazılmış tasavvuf terimleri ve deyimleri sözlüklerinde ise 

yukarıda sıraladığımız anlamlara yakın olarak “fedakârlık, seçmek, üstün saymak” 

anlamlarında kullanmıştır. Başka bir ifadeyle fayda ve zararda başkasının kârını, iyiliğini 

özellikle dostlarını ve din kardeşlerini kendi önünde tutmaktır. Bu da aşırı şefkat ve 

                                                           
86 Durak Pusmaz, “Kur’an’da İsar Kavramı”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. S. 25, 

(2012): 77-104. 

87 Kasapoğlu, Kuran’da İki Zıt Karakter: Şuh ve Îsâr, 142. 

88 Teğâbün, 16. 

89 el- Kurtubî, el-Câmiu Li Ahkâmi’l-Kur’ân, XXI/21. 

90 el-Mâturîdî, , Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mâturîdî, Te’vîlâtu ehl-i sünne, 

thk. Fatıma Yusuf el-Haymî (Beyrut: Müessesetü’r-risâle Nâşirûn, 1420/2004), V/85. 

91 Demir, Kişilik ve Karakter İnşasında Önemli Bir Kur’an Kavramı: Îsâr, 510. 
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merhamet eseridir. Buna diğerkâmlık da denilir. Fütüvvet ehli arasında îsâr esastır.92 Îsâr, 

tahkikî imanın sevgi, muhabbet ve şefkat şeklinde bir tezahürü ve neticesidir.  

Îsârın üç derecesi vardır. Birincisi, dünya hususunda sana haram olmayan, vaktini 

ifsâd etmeyecek şeylerde başkasını nefsine tercih etmendir. İkincisi, Cenabı Hakk’ın rızasını 

başkasının rızasına tercih etmektir. Üçüncüsü ise, Cenabı Hakk’ı tercih etmektir. Îsârın 

zirve noktası, Cenabı Hakk’ı tercih edişini görmeyi terk etmen, daha sonra da bu terki de 

terk etmendir.93 

Tasavvufta cömertliği derecelendiren sûfîlere göre, cömertliğin ilk derecesi “sehâ”dır, 

sonra “cûd” gelir, “îsâr” ise en üst derece sayılmıştır. Bir kişinin kendisinin ihtiyacı olduğu 

halde, sınırlı imkânlarına rağmen mümin kardeşini kendisine tercih etmesini îsâr olarak 

nitelemişlerdir.94  

Îsâr, daha çok maddî fedakârlıklar yardımlar için kullanılmakla beraber, bazı 

kaynaklarda can ile îsârdan yani insanın başka bir kişi için kendi canını feda etmeyi göze 

almasından da söz edilmekte ve bunun maddî fedakârlıklardan daha üstün olduğu 

belirtilmektedir. Tasavvufta sevgi de îsâr olarak kabul edilir. Zira sevginin en yüksek 

derecesi kişinin gerektiğinde hayatını feda etmeyi göze almasını sağlar.95 

Cömertliğin ve cimriliğin kendi içerisinde birçok dereceleri vardır. Cömertlik ilahi bir 

haslet olup îsâr ise bunun son haddidir. Îsâr kişinin muhtaç olduğu halde mümin kardeşini 

kendine tercih etmesidir. Hz. Ayşe validemiz buyuruyor: “Hz. Peygamber üç gün üst üste 

karnını doyurmamıştır biz dilesek doyurabilirdik, fakat başkasını kendimize tercih ederdik.” 

Bu yüzden Cenab-ı Hak, Hz. Peygamber için: “Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin” 

buyurmuştur.96 Îsâr hasleti, Hz. Peygamber’in yaşantısında en güzel örneğini bulmuş ve 

ahlakının güzel bir tezahürü olmuştur.97  

Hz. Peygamber, nübüvvetten önce cömert kişiliğiyle tanınıyordu. Hz. Peygamber, mal 

ve servet biriktirmemiş, etrafındaki fakirlere dağıtmıştır. Risaletten önce Hz. Hatice gibi 

zengin bir hanım ile evliydi. Hz. Hatice’nin malları, Mekke’nin bütün kabile reislerinin 

mallarının toplamından daha fazlaydı. Hz. Peygamber ile Hz. Hatice, peygamberlikten önce 

bu büyük sermayeyi kendileri için kullanmıyorlardı, fakirlere cömertçe dağıtıyor ve 

misafirleri için harcıyorlardı.98  

Yapılan bu tanımlamalardan sonra, îsâr kavramıyla ilgili bir değerlendirme yapacak 

olursak; îsârın cömertlik ve fedakârlığın son haddi olduğu görülür. Günümüzde felsefe, 

sosyoloji gibi modern bilim dallarında da özgecilik, diğergâmlık ifadeleriyle detaylı olarak 

anlatılmaktadır. Başkalarının iyiliğini yaşama ve eyleme ilkesi olarak benimseme, bir dünya 

görüşü olarak kabul etme, tutum ve anlayışına özgecilik (diğergâmlık, elseverlik) denir. 

Özgecilik, toplumun ahlak ve kültür yönünden gelişmesinin koşuludur.99  

                                                           
92 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf terimleri ve deyimleri sözlüğü, 5bs. , (İstanbul: Ağaç Kitabevi Yayınları, 

2009), 318; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 188. 

93 Zafer Erginli, Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, (2006), 488. 

94 Abdülkerim Kuşeyrî, Kuşeyrî Risaleleri, Terc. Süleyman Uludağ, (İstanbul: Dergâh Yayınları, 1981) 

411. 

95 Mustafa Çağrıcı, "Îsâr", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi. org.tr/isar--

digergamlik (29.11.2021). 

96 Kalem, 68/4. 

97 el- Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, III/571. 

98 Ebu’l-A’lâ el- Mevdûdî, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamber’in Hayatı, Terc. Ahmet 

Asrar, 3.bs., (İstanbul: Pınar Yay., 1992), II/416. 

99 Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, (İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1998), 146. 
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Özgecilik, insanlığı ve insanları herhangi bir menfaat gözetmeden sevme, bireyin 

kendisini başkalarının refahına, iyiliğine adamasıdır. Başkalarının iyiliğini esas alan, 

başkalarına karşı iyi niyetli, hoşgörülü, iyiliksever, başkası için yaşamak ilkesine göre 

davranmayı tavsiye eden ahlâk anlayışı; bencilliğin karşısında olan bir görüş olarak, kişinin 

kendisini herhangi bir menfaat gözetmeden, başkalarının ihtiyaç ve çıkarlarına adaması 

gerektiğini ifade eden öğretidir.100  

Özgecilik duygusuna sahip bulunan kimseler, kendi yararından çok başkalarının 

yararını düşünürler, diğer insanlara karşı şefkat ve sevgi beslerler, başkalarına maddî, 

manevî yararlı olmaya çalışırlar. Başkalarına herhangi bir menfaat gözetmeden yardım eder, 

hasbî (karşılıksız) olarak onlarla ilişkiler kurar ve herhangi bir davranış sergilerken bu 

davranışın başkalarına zarar verip vermeyeceğini düşünürler. Bunları yalnız düşünmekle 

kalmaz, bu düşüncelerini eylem haline de getirirler.101 

Özgecilik ve diğergâmlık yanında sevgi ve dostluğu da getirir. Dost edinmek veya 

birisinin sevgisini kazanmak için özgeci bir tavır sergilemek gerekir. Bu tavır, çocukluktan 

başlayarak kişinin bütün hayatı boyunca kendisinde bulunabilen bir niteliktir.102 Bundan 

dolayı çocuklara cömertlik, fedakârlık gibi iyi huyların düzenli bir şekilde erken yaşlarda 

kazandırılıp öğretilmesi gerekir.  

Özgecilik aşamasına her insan ulaşamaz, özgecilik aşamasına ulaşan insan da, bütün 

törel davranışlarında özgeci olamaz. Özgeci insan, olaylar, kişiler karsısında, ussal vicdanın 

buyruklarına, uyarılarına göre davranır, toplumun yararını, ön planda tutar. Özgeci insan, 

başkalarıyla anlamdaş (empathy) olmaya, onları onlar gibi anlamaya çalışır.103  

Kur’ân, inananları sevgi ve kardeşlik bağı altında yek vücud olmaya çağırmaktadır. 

Müminler değişik kültür ve çevreden olabilirler. Kuranın amaçladığı toplumsal yapının 

gerçekleştirilebilmesinde müminlerin arasındaki ilişkilerin buluştuğu ortak nokta, 

kardeşliktir. Kardeşlik İslam birliğine üye olan kişilerin ortak vasfıdır. Toplumsal hayatta 

imanın tezahürününde en belirgin yönüdür. İslam topluluğuna üye olan kişinin en önemli 

vasfı kardeşliktir. İslam, bütün inananları din kardeşliği çatısı altında birleştirmiş ve 

birbirlerine kenetlemiştir.104 

Bir insanın yalnızca kendini sevmesine, sadece kendi kazanç ve çıkarları için 

çalışmasına, yalnız kendi yarar ve faydasını düşünmesine, yalnız kendi mutluluğu için 

uğraşmasına; başkalarının menfaat ve faydasına duyarsız kalmasına bencillik (egoizm) 

denir. Bazı düşünürler, bencilliğin doğuştan her insanda var olduğunu belirtirler. Özgecilik 

ise, toplumda birlikte yaşama sonucunda gelişmiştir. Bu düşünürler “İnsan doğuştan bencil 

midir, özgeci midir?” sorusuna, her insanın yaratılıştan bencil olduğu, bencilliğin bütün 

duyguların temelini teşkil ettiği şeklinde cevap vermişlerdir. Bununla beraber özgecilik 

duygusunun bir yetenek olarak, bir tohum şeklinde insanla birlikte var olduğu 

şüphesizdir.105  

Îsâr kavramının zıttı ise bencillik ve cimriliktir. Arapçada bunun karşılığı “Şuhh” 

kavramıdır. Adet haline getirilen hırsla birlikte cimriliğin en ileri derecesi olduğu 

                                                           
100 Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, (Ankara: Ekin Yayınları, 1997), 261-262. 

101 İbrahim Ethem Başaran, Eğitim Psikolojisi Gelişim Öğrenme Ve Ortam, 6 bs., (Ankara: Nobel 

Yayınları, 2005), 270.  

102 A. g. a. 271. 

103 A. g. a. 271. 

104 Zülfikar Durmuş, “Sosyal Dayanışmanın Sağlanmasında Kur’an’ın Öngördüğü İdeal Model: 

Îsâr”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi. C.3, S.1, (2003): 17-27. 

105 Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, 261.  
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söylenmiştir.106 Yani insanın yalnız kendini düşünmesi, her şeyi kendi çıkarlarına kullanma 

isteği anlamına gelmektedir. Kibir, cimrilik, tamahkârlık, kin gütme, hırs, açgözlülük gibi 

huylar, bencillikten kaynaklanmaktadır. Bencillik, hemen her alanda dayanışmaya ve 

yardımlaşmaya engel olmaktadır. Bencil kişiler, her şeyi kendileri için isterler, yalnız 

kendini düşünürler. Bencilliğin dayanağı, insanların kendini başkalarına karşı üstün görme 

arzusudur.107  

Ayet-i kerimede geçen “şuhha nefsihi” tabirinden maksat, zekât ve farz olmayan 

akrabalık bağlarını gözetmek, misafirlik ve buna benzer hususlarda cimrilik göstermektir. 

Kendisine bol harcamalarda bulunmakla birlikte sözünü ettiğimiz zekât vs. yardım 

alanlarında gereği gibi infakla bu bunmayan bir kimse ise, nefsinin cimriliğinden 

korunmamış olur.108 

İlk bakışta “şuhh” kelimesine bencillik ve cimrilik anlamı verilmişse de şuhh kelimesi 

daha geniş bir anlama sahiptir. “şuhh” ve “buhl” (cimrilik) arasındaki mana fark şudur: 

Buhl, cimriliğin bizzat kendisidir. Şuhh ise, insanın içinde bulunan ve bu cimriliğe sebep 

olan durumun adıdır. Allah’ın alınmasını nehyettiklerini alan ve verilmesini emrettiklerini 

vermeyen nefsinin cimriliğine tâbî olmuş olur. Çünkü şuhh kelimesi, cimrilik ve benzer 

davranışların kaynağıdır. Şuhh, insanın yapısında var olan bir olgudur ve insanın 

kişiliğinde var olan potansiyel bir duygu iken, cimrilik bu duygudan oluşan bir etkinliktir. 

Dolayısıyla şuhh, isârın zıddı olan şeydir.109  

Ayette geçen “şuhh”, tabiri kişinin vermemeye eğilimli haris ve dar gönüllü olmasıdır. 

Yani mala karşı aşırı hırs, tamahkârlık ve cimrilik demektir. Kim nefsinin bencilliğinden 

korunabilmişse, Cenabı Hakk’ın inayet ve tevfiki ile tutkularına aykırı davranırsa felâha 

erecektir.110 Nefiste yaratılışta bulunan bu kötü huya şuhh denilmekte, fiilen engel olmaya 

ise buhl tabiri kullanılmaktadır. Onun için âyette “şuhha nefsihi” tabiri kullanılmıştır.111 

Modern hayatın önemli değer yargılarından birisi bireyciliktir. Bireycilik anlayışı batı 

kökenlidir ve bazı şartların sonucunda meydana gelmiştir. Batıda bireycilik anlayışının 

oluşumu Reform hareketlerinden önce toplumda egemen olan kilisenin yerleşik geleneksel 

değer yargılarına ve toplumcu tarzına bir tepki olarak bireyi toplumun önüne geçiren ve 

karşı çıkan bir hareket şeklinde ortaya çıkmıştır.112 

Bencillik (egoizm) insanın başkalarını düşünmeden bütün eylemlerini kendi 

menfaatine yöneltmesi, bu eylemlerini temel güdüsüne dönüştürmesidir. Bencil insanın, 

bazen başkalarını düşündüğü de olur; başkalarını düşünmesi bile yine kendi yararını 

aramasındandır. Bencil kişiler davranışlarını dürtülerine göre ayarlar; bunların doyurulması 

ortak değerleri çiğneyebilir. Bencil insanda, vicdan henüz gelişmemiş olduğundan, 

yaptıklarından dolayı suçluluk, utanma duygusu da yaşamaz. Bencil insan, yaptıklarını 

“açıkgözlülük” olarak nitelendirir.113 

Özgecilik ve diğergâmlık bencilliğin zıddıdır. Özgecilik duygusuna sahip bulunan 

kimseler, bencil kişilik özelliğine sahip kişilere hoş yaklaşmazlar. Bu yönden zevkçiliğe, 

fertçiliğe ve bencilliğe karşıdırlar. Çünkü İslamiyet’te “Müminler bir vücudun organları gibidir, 

birisi rahatsız olunca, hepsi birden rahatsız olur”, “Kendin için istediğini başkaları için 

istemediğin, kendin için istemediğini başkaları için istediğin müddetçe mü’min olamazsın” ve 

                                                           
106 el-İsfehânî, el-Müfredât, 337. 

107 Demir, Kişilik ve Karakter İnşasında Önemli Bir Kur’an Kavramı: Îsâr, 507. 

108 el- Kurtubî, el-Câmiu Li Ahkâmi’l-Kur’ân, XX/370. 

109 er- Râzî, Mefâtîhu’l - ğayb, XXIV/288. 

110 ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, VI/81. 

111 Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, VII/4845. 

112 Demir, Kişilik ve Karakter İnşasında Önemli Bir Kur’an Kavramı: Îsâr, 510. 

113 İbrahim Ethem Başaran, Eğitim Psikolojisi, 6 bs., (Ankara: Gül Yayınevi, 1998), 149.  
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“Komşusu aç olduğu halde kendisi tok yatan kimse bizden değildir.” manasındaki birçok 

hadis ve daha birçok değerler diğergâmlığın ve özgeciliğin tam anlamıyla islam ahlakının 

özünü oluşturduğunu gösterir. Özellikle, Hz. Ebu Bekir’e atfedilen “Ya Rabbi! Cehennemde 

bedenimi o kadar büyüt ki benden başka kimseye yer kalmasın” sözü özgeciliğin önemli bir 

örneğidir.114 

Bütün ahlâkî fiil, tutum ve davranışlarda olduğu gibi, özgecilik duygusu da insanda 

bir huy, meleke ve karakter haline gelmekle kazanılır. Bunun huy ve karakter halini alması 

da güçlü bir irade eğitimine ve bu alandaki davranışların örnek alınmasına bağlıdır.115 

Modern hayatın insanları bencilleştirdiği ve insanları kendi çıkarları için yaşar hale 

getirdiği bu çağda bireycilik anlayışından kurtulmanın çareleri de elbette mevcuttur. Hz. 

Peygamber, bireycilik anlayışını kesinlikle uygun görmemiştir. Bir toplumda yaşayan 

bireylerin birbirlerini düşünmesi ve destek olması hem İslamî, hem de vicdanî bir görevidir. 

Müminlerin en önemli vasıflarından birisi, başkalarını da düşünmek, bireysellik 

anlayışından arınmış olarak toplumsal bütünleşmeye destek olmaktır. 

3.2.2. Din Kardeşliği ve Îsâr İlişkisi 

Din kardeşliği, İslam toplumunun birliği ve bunun sonucunda toplumsal 

bütünleşmenin gerçekleştiği önemli bir unsurdur. İslam ahlâkının önem verdiği 

tutumlardan biri olan îsâr ise, hiçbir maddi çıkar beklemeksizin başkasını nefsine etmek ve 

başkalarına yardım arzusunun insanda huy halini alması demektir. 

Îsâr, insanların başkasını nefsine ve nefsinin isteklerine tercih etmesi demektir. Dinî 

açıdan en büyük paya sahip olmak için ahiretteki nasibini bu dünyadaki her şeyden üstün 

tutarak, kendisi ihtiyaç içerisinde bulunmasına rağmen, maddî ve manevî bütün ihtiyaçlar 

hususunda, başkalarını kendi nefsine tercih etmektir. Bu durum yakînin güçlü oluşundan, 

derin sevgi ve fedakârlık duygusu ve meşakkatlere karşı sabırlı olmaktan ileri gelir.116 

Talâk sûresinde Cenabı Hakk’ın buyurduğu gibi: “Kim Allah Teâlâ’ya karşı 

sorumluluklarının bilincinde olup, gereği gibi hareket ederse Allah Teâlâ’da o kişiye içerisinde 

bulunduğu durumdan bir çıkış kapısı açar ve o kişiye ummadığı bir yerden rızıklar 

gönderir.”117  

İnsana güven verip huzursuzluktan kurtaran ve toplum düzenini temin eden dindir. 

Çünkü insan, ruhunda hâkim olan ve bütün canlılarda bulunan bencillik hislerinin tesiri 

altındadır, bu fıtrî olan bencillik hislerini terbiye edip başkasını düşünme duygusunu din 

verir.118 

“Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.”119 

Bu ayette Müslümanların takvâ sahibi olanlarının önemli bir vasfı ihtiyaçları olmasına 

rağmen, elindekileri yoksula, yetime ve esire ikram etmeleridir. 

“kendi canları çekmesine rağmen... yoksula yedirirler.” İbn Abbas bu ayet için; azlığına 

ve ona olan sevgilerine, arzularına rağmen Allah için, yemek yedirmeyi severek, samimi 

olarak yedirirler diye açıklamıştır.120 Allah rızasını kazanmak açısından ihtiyacı olan 

insanlara yardım etmek, dertlerine deva olmak, sıkıntılarını paylaşmakla gerçekleşir. 

                                                           
114 Süleyman Hayri Bolay, Felsefi Doktrinler ve Terimleri Sözlüğü,9 bs., (Ankara: Akçağ Yayınları, 

1997), 333. 

115 Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, 374-375. 

116 el- Kurtubî, el-Câmiu Li Ahkâmi’l-Kur’ân, XX/368. 

117 Talâk, 65/1-2. 
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Günümüzde Muhacirler gibi toplumda sıkıntı çeken çok sayıda insan vardır. Burada 

Müslümanlara düşen görev, Ensâr ruhuyla hareket etmek ve kardeşlik duygusuyla onlara 

yardım etmektir.121 

Kur’ân, kişinin başkalarını kendi nefsine tercih etmenin ne anlama geldiğini, 

başkasının iyiliğini kendine tercih etmenin ne gibi bir amacı olabileceğinin cevabını vermiş 

olmaktadır. Kur’ân’ın îsâr anlayışı, her türlü maddî beklentinin, dünyevî çıkarın ötesinde, 

manevî bir kaynaktan beslenen dinî, ahlakî ve ahiret hayatına yönelik gayeleri kendisine 

hedef seçmiştir. Bu îsâr anlayışı amaç ve gayeleri açısından dünyevî anlayışlardan ayrılır. 

Kur’ân îsâr manasında özgeciliğe özel bir görev yüklemiştir. Bu manayı taşımayan özgecilik 

anlayışı hakikî manada îsâr olamaz.122  

Başkalarını en az kendisi kadar seven, mümin kardeşlerinin ihtiyaçlarını samimî bir 

şekilde kendi ihtiyacı gibi karşılamaya çalışan, diğer insanların saâdetiyle mutlu insanların 

toplumda sayıları artığı zaman, sosyal hayatta toplumsal bütünleşme, insanları 

birleştirebilecek ortak değerler ve toplumsal bir düzen de ortaya çıkmış olur.123 Mümin 

kardeşlerinin fazilet ve iyiliklerini kendisinin gibi görmek ve kardeşlerinin başarılarıyla 

gurur duymak gerekir. Bunun da gerçekleşebilmesi için müminlerin kendi bireyselliklerini 

aşmaları ve kendilerini kollektif kişiliğin (şahs-ı manevî) mensuplarından biri olarak 

diğerlerinin başarısına yardım eden ve bundan mutluluk duyan müminler topluluğunun bir 

parçası görmeleri gerekmektedir.124 

Bir mümine duyulan sevgi hakikî ve Allah için ise o kalpte kine yer kalamaz. Bir 

müminin doğru yoldan ayrılması kin ve adâvete değil, acımaya ve şefkat edilmeye layıktır. 

Ona olacak husumet ise ancak mecâzî olabilir. Çünkü muhabbet ve düşmanlık nur ve 

zulmet gibi zıttırlar, hakikî olarak bir kalpte cem olamazlar. Müminler, kendi aralarında 

bulunan ortak değerleri düşündüğünde diğer mümin kardeşlerinden kendisine daha yakın 

kimseyi bulamazlar.125  

Sonuç olarak, İslam’ın üzerinde durduğu en önemli konulardan biri toplumda 

yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmektir. Toplumsal hayatta bireylerin şahsî ve 

içtimaî hayattaki ilişkilerinin sağlam olması sevgi, saygı, güven, muhabbet ve fedakârlık gibi 

duyguların oluşması ile gerçekleşir. Bu duygular, sağlam bir toplum düzeninin oluşmasına 

katkıda bulunan temel unsurlardır. Îsâr anlayışı, İslam toplumunun karakter, ahlak 

oluşumunda çok önemlidir. Bir toplumda yardımlaşma ve dayanışmanın hâkim olduğu 

bireylerden oluşan toplumda emniyet ve huzur hâkim olur. Çünkü îsâr, toplumda bireyler 

arasındaki fedakârlık, merhamet, sevgi, saygı, şefkat ve kardeşliğin bir tezahürüdür. 

Bireycilik anlayışıyla hep kendini düşünen, başkalarını düşünmeyen, paylaşma şuûruna 

ermemiş bir kimse İslam’da muteber değildir. Çünkü İslam yardımlaşma ve dayanışmayı 

toplumsal hayatın vazgeçilmez şartlarından biri saymıştır. 

 

SONUÇ 

Kur’ân-ı Kerim birbirlerini seven kişilerden teşekkül eden bir toplum oluşturmayı 

hedeflemektedir. Müminlerin Cenabı Hak ile olan bağlarının sağlam olduğu gibi, toplumdaki 

kişilerle de ilişkilerinin sağlam olması gerekir. Bu bağlamda Kur’an’da birçok hadiste 

verilmek istenilen mesaj, bunun gerçekleşmesine yöneliktir.  

                                                           
121 Sancaklı, Hz. Peygamber’in Medine Döneminde Tesis Ettiği Kardeşleştirme (Muahat) Projesinin 

Bireysel ve Toplumsal Hayat Açısından Önemi ve Analizi, 68. 

122 Kasapoğlu, Kuran’da İki Zıt Karakter: Şuh ve Îsâr, 139. 

123 Kasapoğlu, A.g.m. , 136.  

124 Colin Turner, Kur’an’ı Sait Nursi ile Okumak, (İstanbul: Nesil Yayınları, 2000), 597. 

125 Nursi, Uhuvvet Risalesi, 7. 

http://www.ijherjournal.com/


 

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research 

 

182  

 

www.ijherjournal.com 

 

Toplumda fertlerin durumu maddî ve manevî olarak aynı değildir. İslam’ın toplumsal 

hayattaki hedefi kişiler arasındaki uçurumları kaldırarak birbirine yaklaştırmaktır. Bunu 

gerçekleştirmek için bazı müeyyideler ve sorumluluklar getirmekte bazen de ahlakî ilkeler 

koymaktadır. 

Kur’ân’ın üzerinde en çok durduğu konulardan biri, toplumda yardımlaşma ve 

dayanışmayı sağlamaktır. Başkalarının sıkıntılarıyla hemhâl olmak, Müslümanların manevî 

olarak sorumluğudur. Bencil insanlar, yalnız kendini düşündüğünden başkalarıyla 

paylaşmayı, yardımlaşmayı önemsemez. Kur’ân-ı Kerim’in amacı ise, maddî ve manevî 

olarak topluma faydalı işler yapan, başkalarını düşünen erdemli insanların yetişmesini 

gerçekleştirmektir. Bu durumda toplumda güven ve toplumsal bütünleşme kendiliğinden 

sağlanmış olur. 

Müslümanların imanları güçlü ve amaçları ahirete yönelik olsa da beşer olmaları 

nedeniyle nefsin kaprisleri ve arzularına kapılabilirler. İşte Allah için kardeşleriyle ittihat 

etme düşüncesi nefsin bu hastalığını da ıslah eder. 

Kardeşlik, toplumsal düzeyde Müslümanların ve İslam topluluğunu oluşturan 

bireylerin birbirlerine yardım ve desteğini sağlayan faktördür. Kur’ân Müslümanların kardeş 

olduklarını ilan ediyorsa da bu ilke pratikte tam olarak uygulanmamaktadır. Buradaki 

başarısızlık ancak Kur’ân’ın ilke ve prensiplerine uymak, şahsî garaz ve arzularımızı bırakıp, 

Kur’ân’ın ittihat emrine uymakla düzelir. Toplumdaki kişilerin bireysel çıkarları, partizanlık, 

tarafgirlik, kıskançlık gibi unsurlar, husumet ve düşmanlığa yol açtığından İslam kardeşliği 

için birer zehir olarak kabul edilmektedir. İşte Kur’an’ın müminleri diğer müminlere karşı 

kin ve gareze girmelerine izin vermemesinin sebebi budur.  

Bir mümine duyulan sevgi hakikî ve Allah için ise o kalpte kine yer kalamaz. Bir 

müminin doğru yoldan ayrılması kin ve adâvete değil, acımaya ve şefkat edilmeye layıktır. 

Ona olacak husumet ise hakikî olamaz. Çünkü muhabbet ve düşmanlık nur ve zulmet gibi 

zıttırlar, hakikî olarak bir kalpte cem olamazlar. Müminler kendi aralarında bulunan ortak 

değerleri düşündüğünde diğer mümin kardeşlerinden kendisine daha yakın kimseyi 

bulamaz.  

Müslümanlar, muhabbet ağıyla örülmüş ve kardeşlik çimentosuyla birbirlerine 

bağlanmış bir yapıdırlar. Mümin kardeşlerinin fazilet ve iyiliklerini kendisinin gibi görmek ve 

kardeşlerinin başarılarıyla gurur duymak gerekir. Bunun da gerçekleşebilmesi için 

müminlerin kendi bireyselliklerini aşmaları ve kendilerini kollektif kişiliğin (şahs-ı 

manevînin) mensuplarından biri olarak diğerlerinin başarısına yardım eden ve bundan 

mutluluk duyan müminler topluluğunun bir parçası görmeleri gerekmektedir.  

Müminler değişik kültür ve çevreden olabilirler. Kur’ân’ın amaçladığı toplumsal 

yapının gerçekleştirilebilmesinde müminlerin arasındaki ilişkilerin buluştuğu ortak nokta 

ise kardeşliktir. Nitekim kardeşlik, toplumsal hayatta imanın tezahürünün en belirgin 

yönüdür. İslam topluluğuna üye olan kişinin en önemli vasfı kardeşliktir. 

Eğer insanlar arasındaki kardeşlik bağı Allah için olmuyorsa bu gerçek manada bir 

din kardeşliği olamaz. Hedefi Allah rızâsı olmayan her türlü ilişki ve bağ fânîdir ve hiçbir 

manevî fayda sağlamaz.  Her şeyden önce Müslümanların ittihat, ihlas, uhuvvet içinde 

yaşamalarına Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur. Kardeşlik ve ittihada ihtiyacı olan bizleriz ve 

bugün parça parça olmuş İslam topluluğudur. Uhuvvet ve muhabbete bizim ihtiyacımız 

olduğuna göre bu vasıfların bir amacı olmalıdır. Bu durum Müslümanların medeniyetin 

zirvesine sahip oldukları ihtişamı yeniden elde etmeleri ve İslam medeniyetinin altın çağını 

yeniden diriltmeleridir. Böylece uhuvvet, ihlas, muhabbet ve ittihad ilkeleri amaç olmaktan 

çıkıp, belli bir amaca yönelik araçlar haline gelmektedirler.  

Elbette hakikî bir kardeşliğin İslam topluluğuna maddi yönden de çok avantajları 

vardır. Nasıl ki asr-ı saâdetteki ilk devir Müslümanlarının ihlas, uhuvvet ilkelerine 

sarılmaları Mekkeli müşriklere karşı kazanılan zaferden daha sonra tüm dünyaya yayılan 
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İslam medeniyetinin çekirdeğini oluşturdu. İhlas ve uhuvvetin sonucunda oluşan ittihadın 

maddî yararları yadsınamaz. Bununla beraber insanın ruhuna olan manevî yararları ise 

daha fazladır.  

Bugün ehl-i dalalet tabir ettiğimiz kollektif bir gücü olan düşmana karşı 

Müslümanların fert olarak karşı koyamayacağı açıktır. Müminler de aynı şekilde birlik ve 

beraberlik şuuru ile kollektif bir güce ulaştıklarında buna karşı koyabilirler. Burada yalnız 

fiziksel bir saldırı değil, aynı zamanda dinsiz materyalizmin saldırıları ve Müslüman 

topluluğunun zihinlerine yapılan saldırılar da kastedilmektedir. Ehl-i dalaletin büyük bu 

kollektif gücüne karşı tek başına çalışan bireyler ve ihtilaflarla parça parça olmuş bir 

toplum, dışarıdan gelen tehdit ve saldırılara karşı pek fazla bir şey yapamayacaktır.  
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