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Ders : 58  
Konu : İdarecinin Vasıfları-3  

    

   İHSAN: 

 

İhsân kelimesi sözlükte, ‘’bir şeyi iyi ve güzel yapmak, iyi, güzel ve yararlı fiil işlemek, iyilik 

etmek, ikramda bulunmak’’ anlamlarına gelmektedir.  

      Asıl anlamı ise, bir işi veya bir görevi, en güzel ve kusursuz bir şekilde yapmaktır.1 Kur’ân-ı 

Kerîm’de şöyle buyurulmaktadır:  

               

                                                                                                                                                      
     

    ‘‘Hayır, öyle değil! Kim "ihsân" derecesine yükselerek özünü Allah'a teslim ederse, onun 

mükâfatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.‘‘2 

      Başta ibadetlerimiz olmak üzere, bütün görevlerimizi bu anlayışla yerine getirmekle ihsân sahibi 

olabiliriz. 

      İyilik yapmak, başkalarına haklarından daha fazlasını vermek anlamına gelen ‘’İhsân’’ kavramı; 

ahlakî bir davranış, sahip olunması gereken bir fazilettir. İhsân kelimesi, Kur’ân-ı Kerîm’de 12 

âyette geçmektedir.3 Bir âyet-i kerîmede: 

                                                                          
                 

‘’Allah, adâleti ve ihsanı emreder’’4  buyurulmaktadır.  

 

 İslâm âlimleri, bu âyete dayanarak bütün görevleri, ‘’Adâlet Görevleri’’ ve ‘’İhsân Görevleri’’ 

olmak üzere iki ana bölümde incelemişlerdir. Adâlet, her bir hakkın yerine getirilmesini gerektirir. 

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: 

 ‘’Her hak sahibine hakkını ver.’’5  

 

Bu hadîs-i şerif, adâletle ilgili tüm hakları kapsamaktadır. Adâlet, insanlarların haklarını ihmal 

etmemeyi gerektirir. İhsân ise, bunu aşarak, başkalarının faydasına, kendi haklarından fedakârlıkta 

bulunmayı, onlara iyilik yapmayı gerektirir. Bu sebepledir ki, ihsânla ilgili haklar derece olarak, 

adâletle ilgili haklardan daha yüksektir. 

İhsânla ilgili görevler pek çoktur. Allah rızasını esas alan her iyilik,  bu bölüme girer. Yani, her 

hayırlı iş, söylenen her iyi söz, hatta kalpten geçirilen iyi niyet ve duygular, ihsândır. İnsanlara 

geçim imkânı sağlamak ihsân olduğu gibi, bir yetimin başını okşamak, bir çaresizi teselli etmek de 

ihsândır.6 

         

                                                           
1 Dini Kavramlar Sözlüğü, sh.300-301 
2 Bakara sûresi, 112. âyet 
3 İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, C.2, sh.893 
4 Nahl Sûresi – 90. âyet 
5 Buhârî, Savm, 51 
6
İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, C.2, sh.894 
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       İhsân, genel olarak üç kısıma ayrılır. Bunlar: 

1. Allah’a Karşı İhsân: 

  Bu, Allah’a kâmil mânâda iman etmek, O’nun emir ve yasaklarına uymak ve O’nu görüyormuş 

gibi ibadet etmektir. 

Bir gün Cebrâil (a.s.), Peygamberimiz (s.a.v.)’e gelmiş ve O’na, İman, İslâm, İhsân ve Kıyâmet 

hakkında sorular sormuştu. Cebrâil (a.s.)’ın ‘’İhsân nedir?“ sorusuna, Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle 

cevap vermişti: 

                               

‘’İhsân, senin Allah’ı görüyormuş gibi, O’na ibâdet etmendir. Her ne kadar sen O’nu görmü- 

yorsan da, şüphesiz ki O, seni görmektedir’’7 

2. İnsanlara Karşı İhsân:    

Bu, insanın ana –babasına, eşine ve çocuklarına, komşusuna, akrabalarına ve bütün insanlara 

iyilik yapması, iyi davranmasıdır. 

          Nasihattir bu sana, 

          Hürmet göster babana. 

          Cennettir, annen sana, 

          Ona bal olmaya bak!..   

                                      (Z. Gül) 

3.   İnsanın Kendisine Karşı İhsanı: 

Bu da, iman edip, sâlih ameller işleyerek; Allah’ın rızasını, af ve mağfiretini kazanmaya çalış- 

maktır.8 

Allah, ihsân sahiplerinin âhirette ulaşacakları mertebeleri bir çok âyette müjdelemiştir. 

 ‘’İyilik ediniz, çünkü Allah, iyilik ve ihsanda bulunanları sever.“ 9    
   

                                                                                                                
‘‘Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah 

her bakımdan sınırsız zengindir, halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir).‘‘ 10 

 

                                                                                                                 

‘‘Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz ki 

Allah, mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir.‘‘ 11               

 İhsân sahibi olabilmek için: 

 Verilen görevi öğrenmeli ve bilmelidir. 

                                                           
7Riyâzü’s-Sâlihîn, C.1, Sh. 297 
8 Dini Kavramlar Sözlüğü, sh. 301 
9
Bakara sûresi – 195.âyet   

10 Bakara sûresi, 263. âyet 
11 Ankebut Sûresi - 69.âyet 
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 Bu görevlerin inceliklerini kavramalı ve yapmalıdır. 

 Çalışmalarda bütün gücünü ortaya koyup, sonucu Allah’a havale etmelidir. 

 Yapacağı işlerde tembellik yapmamalı, ertelememeli ve ‘’hele dursun“ dememeli, titizlik 
göstermelidir. 

 Yaptığı işlerde ve herşeyde Allahın, her an kendisini gördüğünü unutmamalı, her işini 
sağlam yapmalıdır.Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: 

 

                                                                                        

         ‘’Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür.”12 

Bütün ibâdetler, işler ve ahlâkî görevler, ihsan anlayışıyla yerine getirilmelidir. İnsan: 

 Namaz kılarken, 

 Oruç tutarken, 

 Ders verirken, 

 Ders dinlerken, 

 Fabrikada çalışırken, 

 Fakire sadaka verirken, 

 Ailesine karşı görevlerini yaparken, 

 Allah yolunda çalışırken kendisini Allahın huzurunda hissetmeli, Allah’ın, kendisini devamlı 
gördüğünü unutmamalıdır. 
 

      Sonuç olarak ihsân: 

 Yaptığı her işi; görevi sağlam yapmaktır. 

 İyilik yapmaktır. 

 Allah’ı  görüyormuş gibi ibadet etmektir. 
 

                                                 *                                                             

    ‘’(Cennettekilere şöyle denilir:) İşlediğiniz amellere karşılık yiyin, için. İşte biz güzel amel 

işleyenleri, ihsân sahiplerini böyle mükâfatlandırırız.’’ 

Alınacak Dersler: 

İdareci ; 

1. İhsân sahibi olmalıdır. 

2. Verilen görevi bilmeli, inceliklerini kavramalı ve yerine getirmelidir. 

3. Yapması gerekenleri ertelememeli, titizlik göstermeli, ‘’hele dursun’’ dememelidir. 

4. Bütün gücünü ortaya koyarak, sonucu Allah’tan beklemelidir. 

5. ‘’Bütün çalışmalarımda, Rabbim beni görüyor’’ anlayışıyla hareket etmelidir.  

 

 

 

                                                           
12

Zilzâl sûresi – 7.âyet  
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Not: Bu hafta: 

1. Peygamberimiz (s.a.v.)’in ihsanla ilgili hadisini mânâsıyla beraber ezberleyelim. 

2. Çalışmalarımızı ihsân şuuruyla yapıp-yapmadığımızı gözden geçirelim. 

3. Bu dersi bir grup arkadaşımızla paylaşalım. 

 

 


