
İSA KCA 

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-



gamber, bir kimsenin elindeki imkanla
rın tamamını muhtaçlara verip sonra da 
başkalarından yardım istemesini kına
rnıştır (DarimT. "Zekat", 25). Ayrıca bir 
müslümanın malının üçte birinden fazla
sını vasiyet etmesini yasaklayan hüküm 
dikkate alınarak(Buhari, "Yeşaya", 3; Tir
mizi, "Yeşaya", ı) aile fertlerini maddi 
sıkıntıyla karşı karşıya bırakacak derece
de tasaddukta bulunmanın doğru olma
dığı sonucuna varılabilir. ResGl-i Ekrem 
konuyla ilgili hadislerinin birinde şöyle de
miştir : "Arkanda zengin varister bırak
man, onları insanların elindekine göz di
kecek derecede yoksul bırakmandan da
ha iyidir. Eşinin ağzına verdiğin bir lokma 
dahil olmak üzere iyilik olarak yaptığın 
her harcama sadakadır" (Buhar!, "Yeşa
ya", 2; Müslim, "Vaşıyye", 5, 8). 

Isar kavramı genellikle mali fedakarlık
lar için kullanılmakla birlikte bazı kaynak
larda "can ile isar"dan, yani kişinin sevdi
ği bir kimse için kendi rahatını, huzurunu, 
hatta hayatını feda etmeyi göze alma
sından da söz edilmekte ve bunun malla 
isardan daha faziletli olduğu belirtilmek
tedir. Bundan dolayı tasawufta sevgi kı
saca isar olarak da tanımlanır. Çünkü en 
yüksek derecede sevgi, seven kişinin ge
rektiğinde sevdiği için canını feda etme
yi göze almasını sağlar. Kaynakl arda, Mı
sır azizinin eşinin Hz. Yusuf'a duyduğu 
derin sevgi (Yusuf 12/23-32) bunun ne ka
dar ulvl bir duygu olduğuna örnek göste
rilir. Uhud Gazvesi'nde İslam ordusunun 
geçici olarak bozguna uğradığı sırada ba
zı mürninterin Hz. Peygamber'in hayatı
nı korumak için kendi hayatlarını ortaya 
koymaları da can ile i sar için örnek gös
terilir. Bu arada Ebu Talha adlı sahabinin 
kendini ResGiullah'a siper etmesi ve onu 
korurken yaralanması (Müsned, lll, 265, 
286; Buhar!, "Cihad", 80. "Menal5ıbü'l-en

şar", 18) özverinin en güzel örneklerin
den biri olarak anılır. 

Batı ahlak felsefesinde David Hume, 
Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Henri 
Spencer. William James gibi faydacı filo
zoflar insanın asli tabiatında bencil duy
guların hakim olduğunu, toplumsal ge
lişme ilerledikçe bu duyguların karmaşık 
bir yapı değişikliği süreci sonunda altrü
ist duygulara dönüştüğünü ileri sürer
ken altrüizmin en önemli temsilcisi olan 
Auguste Comte. tam aksine insanın fıtra
tında altrüist duyguların esas olduğunu 
düşünmüştür. Thomas Hobbes, Arthur · 
Schopenhauer, Max Stirner, Frederic Ni
etzsche gibi filozoflar ise çok daha köklü 
bir egoizmi ve bireyciliği savunmuşlardır. 

İslam dünyasında bu sonuncu türde bir 
felsefeye pek rastlanmaz. Fakat kesin bir 
ayınma gidildiğini söylemek güç olmakla 
birlikte Ehl-i sünnet'in faydacı görüşe, 
Mu'tezile'nin de altrüist görüşe daha ya
kın olduğu kabul edilebilir. Gazzali, ilke 
olarak insandaki altrüist duyguları ben 
merkezli eğilimiere bağlar (Çağrı cı, s. ı 39-

143). İnsanın temelde kendini sevdiğini, 
" İnsan ihsanın kuludur" şeklindeki ata
sözünün de belirttiği gibi kendisine iyilik 
edenleri de sevmekle birlikte bu sevginin 
merkezinde yine kendi beninin bulundu
ğunu ifade eder. Ancak ahlaki ve estetik 
duyarlığı gelişmiş insanlar iyilik ve güzel
lik gibi üst değerleri severler; buna kar
şılık değerlerin yeterince kavranıp haz
medilmediği durumlarda sevgi ben mer
kezlidir (İ/:ıya', IV, 299-306; ayrıca b k. cö
MERTLiK; İHSAN). 
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isAzADE TARiHi 
1654-1693 yıllarını içine alan 

Osmanlı tarihi. 
_j 

Müellifin kimliği hakkında kesin bilgi 
bulunmamaktadır. Isazade olarak tanın
ınakla beraber adı tam olarak tesbit edi
lememiştir. Naima ve Uşşakizacte İbrahim 
isazade Tarihi'nden bahsetmiş. ancak 
yazarının künyesini vermemişlerdir. Ese
rin zahrında "Üsküp kadılığından aziedil
miş Isazade Abdullah Efendi'nin tarihle
ridir" deniterek adının Abdullah olduğu 
belirtilmiş ve birçok eserde böylece kabul 
görmüşse de bu bilginin doğruluğu şüp
helidir. Isazade Abdullah Efendi ile ilgili 
olarak ilmiye mesleğinde kazaskerlik rüt
besini kazandığı veya Şam'da müderrislik 
yaptığı ve Medine kadısıyken 1163 ( 1750) 
yahut 1168'de (1755) vefat ettiği kayde
dilir ( Sicill-i Osmanl, lll, 380; Osmanlı Mü
elli{leri, lll, ı 00-1 O ı). Bununla birlikte 1750 
veya 1755'te öldüğü belirtilen bir kişinin 

ISAZADE TARiHi 

yazdığı eserin 1128'de (1716) vefat eden 
Naima'ya ve 1136'da (1723-24) vefat 
eden Uşşaklzade'ye kaynaklık etmesi 
mümkün değildir; dolayısıyla Isazade'nin 
hayatıyla ilgili olarak Mehmed Süreyya ve 
Mehmed Tahir beyterin verdiği bilgilerin 
ihtiyatla karşılanması gerekmektedir. Bu 
konuda şimdilik söylenebilecek olan hu
sus, Isa Efendi'nin (ö. 1093/1682). tarihin 
yazımına belki de kayınpederi Karaçelebi
zade Abdülaziz Efendi'ye özenerek veya 
onun teşvikiyle bizzat başlamış olduğu, 
fakat eserin büyük bir kısmının. çeşitli 
medreselerde müderrislikyaptıktan son
ra Süleymaniye müderrisliğinden Selanik 
kadılığına geçen, aziedilmesinin ardından 
11 OO'de (1689) vebadan ölen ve iyi bir 
şair olduğu belirtilen oğlu (Şeyh'i,ll, 19-20) 

Isazade Mehmed Aziz tarafından kaleme 
alındığıdır. Kitapta bunu ihsas ettirecek 
noktalar bulunmaktadır (vr. ı 9' ve 22''
nın kenarındaki notlar). Öte yandan eser
den isazade Tarihi şeklinde bahseden 
ve nakillerde bulunan Uşşaklzade'nin , 

Mehmed Aziz Efendi'nin biyografisini 
verdiği kısmın yan sayfa kenarındaki baş
lığı Isazade olarak belirtınesi de ayrıca 
dikkat çekicidir. Vefatından sonra oğul
ları, muhtemelen bunlardan biri olan ve 
1168'de ( 1755) vefat eden Abdullah . 
Efendi tarafından bir müddet daha de
vam ettirilen eserin bundan dolayı onun 
adıyla tanındığı düşünülebilir. 

1 065-11 04 ( 1654-1693) yılları arası 
olaylarını ihtiva eden ve özel bir adı olma
yan eserin bilinen tek nüshası İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunmak
tadır (ibnülemin, m T 3104 ). 138 varak
tan oluşan bu yazma bizzat müellifi tara
fından temize çekilmiş. fakat yapılan ila
velerle tekrar müsvedde haline gelmiştir. 
Eser önce J. Strauss tarafından Alman
ca'ya çevrilerek incelenmiş (Berlin 1991). 

ardından Ziya Yılınazer tarafından neşre
dilmiştir (istanbul 1996) . KlasikOsmanlı 
tarihçiliği anlayışına uygun olarak yazılan 
isazade Tarihi'nde olaylar yıl yıl ele alın
mış ve her yılın sonuna vefeyat bendi ek
lenerek o yıl içinde ölen ünlü zevattan da 
kısaca söz edilmiştir. Eserin başlıca ko
nuları, Köprülü Mehmed Paşa'nın sadra
zamlığı zamanında Venedik donanması
nın Çanakkale Bağazı önlerinden uzaklaş
tırılması, Abaza Hasan Paşa isyanı ve bu
nun bertaraf edilmesi, Eflak isyanının 
bastırılması ve Varak Kalesi'nin fethi ; 
Köprülüzade Fazı! Ahmed Paşa'nın Uyvar 
Seferi, Vasvar Antlaşması . Serdar Sarı 
Hüseyin Paşa'nın Hotin'deki mağ!Gbiyeti, 

Şe h zade Mustafa ve Ahmed 'in düğün-
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