
Ebherl'nin isagüci'si nazma da çevril
miştir. Abdurrahman b. Seyyidl Muham
med el-Ahdarl'nin es-Süllemü'l-mürev
na]f fi'l-mantı]f'ı oldukça meşhurdur. Di
ğer bir manzum lsagücl de İbrahim eş
Şibrl'ye aittir. Eser Ahmed Fuad tarafın
dan Mi'yarü'l-ulCım adıyla Türkçe'ye 
tercüme edilmiştir (İstanbul 1292). 

isagüci üzerine XVIII. yüzyıldan sonra 
Mısır'da da bazı şerhler yazılmıştır. Bun
lar arasında Hasan b. Muhammed el-At
tar'ın çalışmaları kayda değer görülmek
tedir. Cumhuriyet dönemine kadar Os
manlı medreselerinde ders kitabı olarak 
okutulan isagüci, Ehvanl'nin verdiği bil
giye göre 1950'li yıllara kadar Ezher Üni
versitesi'nde de okutulmaktaydı. 

Ebherl'nin isagüci'si Batı'da ilk olarak 
P. Thomas Novariensis tarafından Latin
ce'ye çevrilerek 1625'te Roma'da basıl
mış. bunu diğer çeviriler ve bazı adaptas
yonlar takip etmiştir. Eser Tanzimat dö
neminde de ilgi görmüş ve çeşitli tercü
meleri yapılmıştır. Ali Haydar'ın H ediy
yecik, Ali Remzi'nin Hediyyetü't-tul
ldb, Mehmed Fuad'ın isagüci tercü
meleri bunlar arasında sayılabilir. Ahmet 
Kayacık, Ebheri'nin lsaguci'sinin İlk 
Şerhleri başlıklı bir doktora çalışması 
yapmıştır (ı 996, Erciyes Üniversitesi Sos
yal BilimlerEnstitüsü). FurfGriyGs'unfsa
güci'si de Harndi Ragıp Atademir ve Be
tü! Çotuksöken tarafından Türkçe'ye çev
rilmiştir(bk. bibl). Hüseyin Sarıoğlu. Eb
herl'nin isdgüci'sinin edisyon kritiğini 
yapmış ve Türkçe'ye tercüme etmiştir 
(İstanbull998). Sarıoğlu bu çalışmasın
da ayrıca FurfGriyGs. Farabl. İhvan-ı Sa
fa. İbn Sina ve Ebherl'nin isagüci'Ierini 
muhteva ve özellikleri açısından karşılaş
tırmış. Ebherl'nin eserini de şema haline 
getirmiştir. 
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İSAKAPISI MESCİDİ 

ve MEDRESESi 

(bk. ESEKAPISI MESCİDİ 

ve MEDRESESİ). 

İSAKÇA 

Romanya'da Dobruca'nın kuzeyinde 
Tuna nehrinin sağ kıyısında 

küçük bir kasaba_ 

_j 

_j 

Aşağı Tuna'nın deltaya yakın kenarın 

da önemli bir geçit noktası üzerinde bu
lunur. Romalılar'ın hakimiyeti sırasında 
bu bölgede adı Keltçe'den gelen Noviodu
num denilen bir yerleşme yeri olduğu bi
linmektedir. Romalılar burada kale inşa 
ederek Tuna'daki donanmaları için bir üs 
meydana getirdiler. Zamanla kalenin gü
neydoğusu yönünde birkaç bin kişinin 
oturduğu büyük bir sivil yerleşme alanı 
ortaya çıktı. 260'larda Gotlar'ın akınları
na karşı yeniden imar edilip sağlamlaştı
rıldı. IV. yüzyılda antik Noviodunum ge
lişmesinin zirve noktasına çıktı. 1955'te 
yapılan arkeolajik kazılarda sadece surla
ra ait parçalar değil Roma hamamları. bir 
hıristiyan bazilikası, birkaç bina temeli ve 
bu yüzyıldan kalma büyük bir heykelin ka
ide! eri de bulunmuştur. IV. yüzyıl sonları 
ile V. yüzyıldaki istilalardan etkilenen No
viodunum. Justinian (527-565) tarafın 

dan yeniden imar edilerek bir piskopos
luk merkezi haline getirildi. 

VII. yüzyıldaki Slav ve Bulgar işgalleri 
sırasında buradaki Bizans yerleşmesi da
ğılmakla birlikte Aşağı Tuna bölgesinde 
stratejik bir geçit noktası olarak önemini 
korudu. Bulgarlar'ın IX. yüzyılın ilk yarı
sında Karadeniz'in kuzeyine yönelik sal
dırılarında burayı üs olarak kullanmaları 
Bizanslılar'la aralarındaki başlıca ihtilaf 
konularından biriydi. XIII. yüzyılda Mo
ğollar'ın Aşağı Tuna'daki ana karakol nok
talarından biri haline gelince önemi daha 
da arttı . Muhtemelen İsakça adı bu dö-
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nem de ortaya çıktı. Nitekim burada Tok
ta ( 1291- I 3! 2) adına basılan bir gümüş 
sikkede "Sakcı" adı yer almaktadır (Ağat, 
s. 58). Bizans-Ceneviz kalesi olan Vıcina'
nın İsakça'ya dahil bulunup bulunmadığı 
tartışmalı olmakla birlikte bu sıralarda 
İsakça'nın bölgenin önemli siyasi ve ikti
sadi merkezlerinden olduğu bilinmekte
dir. Burada Altın Orda hanları adına bronz 
ve gümüş sikkeler basılmış, yine Altın Or
da Hanı Tokta idaresine karşı baş kaldı

ran (ı 297-130 ı) Emir Nogay ve oğlu Çaka 
adına para darbedilmişti. Ayrıca XIII. yuz
yılın sonları ve XIV. yüzyılın başlarında 
buradaki darphanede basılmış Grek ve 
Latince yazılar taşıyan sikkelere rastlan
maktadır. 

İsakça. Oblucita adıyla bilindiği XIV ve 
XV. yüzyıllardaki huzursuzluk döneminin 
ardından Osmanlı idaresine geçti ve ye
niden canlanmaya başladı. 881'den (1476) 
itibaren Moldavya, Lehistan ve Rusya'ya 
karşı sefere çıkan Osmanlı ordularının Tu
na'yı geçtikleri lojistik bir üs olarak kulla
nıldı. ll. Bayezid 889'da(1484) İsakça'dan 
Tuna'yı geçerek Kili ve Akkirman'ı almış
tı. Stratejik konumu sayesinde idari ve 
iktisadi bakımdan önem kazanan İsakça, 
Silistre sancağına bağlı bir kaza merkezi 
oldu. Tahrir defterlerinde önceleri kasa
ba değil köy (karye) olarak nitelendirilmiş 
olsa da 1 006'daki (1598) Osmanlı tahrir
lerine göre yedi mahalleli, 556 vergi nü
fusuna sahip (bunun 522'si hıristiyan) bir 
merkez durumundaydı. Vergi gelirleri ise 
188.000 akçeye ulaşmaktaydı. Bu rakam
lar. İsakça'nın bu sıralarda 2000 civarın
da bir nüfusa sahip olduğunu göster
mektedir. 

ll. Osman 1030'da (1621) Lehistan se
ferine çıktığında bir müddet İsakça 'da 
kaldı ve burada bir kale, cami ve hamam 
inşa edilmesini emretti. Evliya Çelebi'ye 
göre Kaptan Hasan Paşa bu emir uyarın
ca bir kale ve Tuna üzerine gemilerden 
bir köprü yaptırmış. Tuna civarındaki on 
üç köyün gelirlerini vakıf olarak bu eser
Iere tahsis etmişti. Elde edilen vakıf ge
lirlerinin bir bölümü cami, okul ve kale 
muhafızlarına, diğer bölümü ise hazine
ye. Haremeyn vakfına gidiyordu. 

1 070 ( 1660) yılında buradan geçen ve 
kasabanın adını "İshakcı" imlasıyla veren 
Evliya Çelebi, ll. Osman döneminde inşa 
edilen kalenin oldukça müstahkem oldu
ğunu, içinde muhafıziara ait evlerin bu
lunduğunu yazar. Ayrıca kalenin dışında 
Tuna'nın güneyinde varoş kısmı yer alı
yordu, burada tahtadan yapılmış saz ör
tülü evler vardı. Hıristiyan ahalinin önemli 
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bir kısmı Eflaklı. Boğdanlı, Rum. Ermeni 
ve Bulgarlar'dan oluşuyordu. Buradaki 
Hasan Paşa Camii bir minareli oli.ıp ayrı
ca imareti ve dükkaniarı vardı. Hamam. 
çarşı ve pazarları da Hasan Paşa'nın gay
retiyle kurulmuştu (Seyahatname, V, 359-
361). 

1 083'ten (1672) önce İ sakça'da. Os
manlı ordusunun Lehistan ve Rusya'ya 
karşı giriştiği seferler dolayısıyla erzak 
stoklamak için büyük depolar yapılmıştı. 
Eflak ve Boğdan ile Tuna bölgesindeki 
eyaJetlerden sevkedilen zahire buradan · 
gemilerle İstanbul'a yollanırken söz konu
su seferler dolayısıyla artık bu depolarda 
muhafaza edilmeye başlanmıştı. Osmanlı 
ordu l arı açısından taşıdığı lojistik önem 
dolayısıyla Ruslar'ın ana hedefi haline ge
len isakça 1771 . 1 790, 1809 ve 1818' de 
ele geçirilip ateşe verildi. Osmanlılar, 

XVIII. yüzyıl boyunca kaleyi ve depoları 
sürekli olarak yeniden onardılar ve İsak
ça'yı desteklediler. 

Besarabya'nın Ruslar tarafından işgali 
üzerine stratejik önemini kaybetmeye 
başlayan İsakça . Osmanlı hakimiyetinin 
son yıllarında bir kaza merkezi olmaktan 
da çıktı. Tulçı sancağına bağlı bir nahiye 
merkezi haline gelen İsakça'nın bu geri
lemesi daha sonra Romen gruplarının 
yerleşmesiyle dengelen di. Özellikle Tran
silvanya (Erde!) menşeli göçmenler böl
geye gelince hareketlilik getirmiş ve bun
lar 1833'te Cocoşu Ortodoks Manastırı'nı 
kurmuşlardı. isakça'da yeni bir Ortodoks 
kilisesi ve Rumen okulu yapıldı. 1878'de 
Dobruca'nın tamamı gibi burası da Ro
manya idaresine bırakıldı. Karışık nüfu
sun etnik ve dinHemele dayalı hayatında 
pek fazla değişiklik olmadıysa da XIX ve 
XX. yüzyıllarda Dobruca'nın dinamik ge
lişmesine sını rlı ölçüde katkıda bulundu. 
Nüfusu 1901'de 3100 iken 1936'da5100, 
1992'de 1 SB'i Türk. dokuzu Tatar olmak 
üzere küçük bir müslüman grup dahil 
5639 kişiden oluşuyordu. Bugün kasaba 
lsaccea adıyla anılmaktadır. 
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İ'SAR 

(bk. NAFAKA). 

i sAR 
( )~yı) 

Başkaları için 
özveride bulunma anlamında 

ahlak terimi. 

_j 

_j 

Sözlükte "bir şeyi veya bir kimseyi diğe
rine üstün tutma, tercih etme" manasma 
gelen isar ahlak terimi olarak "bir kim
senin, kendisi ihtiyaç içinde bulunsa bile 
sahip olduğu imkanları başkalarının ihti
yacını karşılamak üzere kullanması. baş
kasının yararı için fedakarlıkta bulunma
sı" demektir. Cürcani isan. "kişinin baş
kasının yarar ve çıkarını kendi çıkarına 
tercih etmesi veya bir zarardan öncelikle 
onu koruması" şeklinde tarif ederek bu 
anlayışın din kardeşliğinin en ileri derece
si olduğunu belirtir. lsar anlamında Batı 
dillerinde kullanılan altrüizm karşılığın
da modern Arapça'da daha çokgayriyye, 
Türkçe'de diğerkamlık ve özgecilik te
rimleri kullanılmaktadır. Bir kimsenin cö
mertlikte isar derecesine ulaşabilmesi 
için ikram ettiği şeye kendisinin fiilen 
muhtaç durumda bulunması şart değil
dir: önemli olan. muhtaç olsa dahi başka

sını kendisine tercih edebilecek bir ahlak 
anlayışına ve irade gücüne sahip bulun
masıdır. 

lsar kavramı Kur'an- ı Kerim'de dört 
ayette (Yusuf 12/91; Taha 20/72; en-Nazi
at 79/38; ei-A'Ia 87/16) sözlük manasında, 
bir ayette de ( ei-Haşr 59/9) teri m anla
mında kullanılmıştır. Kelime aynı mana
da hadislerde de geçmektedir (bk. Wen
sinck, el-Mu'cem, "eşr" md . ).İsarın terim 
anlamına esas olarak gösterilen ayette. 
bütün mal varlıklarını Mekke'de bıraka
rak Medine'ye göç etmek zorunda kalan 
Hz. Peygamber'i ve diğer muhacirleri şef
katle kucaklayıp mal varlıklarını onlarla 
paylaşmaktan çekinmeyen Medineli müs
lümanlar (ensar) övgüyle anılmakta, ayet
te onların şahsında müslüman toplumun 

bazı temel manevi ve ahlaki özelliklerine 
temas edilmektedir. Buna göre müslü
manlar öncelikle imanı gönüllerine yer
leştirmişlerdir: ayrıca muhacirler gibi zor 
durumda kalıp kendi beldelerine gelen
leri severler: din kardeşlerine kendilerin
den daha fazla imkan sağlanmasından 
dolayı içlerinde kıskançlık duymazlar: ni
hayet ihtiyaç içinde olsalar dahi on l arı 

kendilerine tercih eder. şahsi menfaat
lerinden. zevklerinden fedakarlıkta bu
lunurlar. Ayetin son kısmında. nefsinin 
cimrilik eğilimlerinden kendini koruya
bilenlere e bed! kurtuluşu kazanacakları 
müjdelenirken dolaylı olarak lsarın bu 
yöndeki psikolojik etkisine de işaret edil
mektedir (Kurtubl, XVIII, 27) . 

Bu ayet münasebetiyle lsar kavramı 
tefsirlerde, "ahiret saadetini elde etme 
arzusuyla başkasının iyiliğini ve mutlulu
ğunu kendine ve kendi zevklerine tercih 
etmek. başkasının ihtiyacını kendi ihti
yaçlarından daha önde tutmak" şeklinde 
açıklanıp bir cömertlik derecesi olarak 
gösterilmektedir (İbn Keslr, lll, 474; Şev

kani, V, 232). Kaynaklarda cömertliğin se
ha, cGd ve lsar olarak başlıca üç derecesi 
bulunduğu belirtilir. Buna göre bir kim
senin elindeki imkanların en çok yarısını 
başkasına ikram etmesine seha (sehavet). 
çoğunu vermesine cüd, imkanlarının ta
mamını başkaları için kullanmasına da 
!sar denir (Kuşeyr1', II, 502) . Gazzall. cö
mertliği "AIIah'ın ahlaki sıfatlarından bi
ri" şeklinde tanımlamakta. cömertliğ in 

en yüksek derecesinin de !sar olduğunu 
ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. 
Peygamber'in çok yüce bir ahlaka sahip 
olduğu bildirildiğine göre lsar aynı za
manda ResGiullah'ın ahlakının da bir un
surudur. Ancak diğer erdemli davranış
larda olduğu gibi lsarın da belirtilen ah
laki değeri kazanabilmesi için maddi ve
ya manevi bir karşılık beklenıneden sırf 
Allah rızası ve insan sevgisinden dolayı ya
pılması gerekir. Çünkü iyilik karşılığında 
teşekkür veya övgü bekleyen kişi cömert
likdeğil alışverişyapmış sayılır (İI).ya', lll, 
260) . 

Kaynaklarda. bir kimsenin sıkıntı için
de bulunmasına rağmen imkanlarını baş
kası için kullanıp nefsini mahrum bırak
masının caiz olup olmadığı hususunda 
farklı görüşler ileri sürülmüştür. Çoğun
luğun benimsediği görüşe göre mahru
miyet ve sıkıntıya sabredebilenler için 
lsar. halinden şikayet edecek veya baş
kalarına el açabilecek yapıda olanlar için 
malına sahip olmak (imsak) daha hayırlı
dır (Kurtub1', XVIII. 28). Nitekim Hz. Pey-


