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38. İHSAN  SOHBETİ 

İHSAN NEDİR? 

Kur’ani bir kavram olan “İhsan” genelde ziyadesi ile iyilik yapmak, bir işi güzel ve iyi 

yapmak ve Allah’ı görüyormuş gibi O’na kullukta bulunmak anlamlarına gelmektedir. 

Sohbetlerimize de ismini veren bu terim sözlüklerde genel olarak iki farklı mana ile 

anlamlandırılmıştır.  

 Bunlardan ilki “başkalarına iyilik etmek”,  

 İkincisi ise “yaptığı işi güzel yapmaktır”.  

Nitekim Hz. Ali’nin “insanlar işlerini ihsanla yapmalarına karşılık değer kazanır” sözü de her iki 

anlamı da teyit eder gözükmektedir. Bir insanın yaptığı işin ihsan seviyesine ulaşması o işi 

nasıl yapacağını bilmesi ve en iyi ve en güzel şekilde bu bilgiyi pratize etmesi ile mümkündür. 

İhsan sahibi kimselere de muhsin denir. 

Kur’an-ı Kerim’de “ihsan” kelimesi farklı şekillerde 70’e yakın ayette geçmektedir. Hem 

Kur’an-ı Kerim’de hem de Hadisi Şeriflerde mezkur terim hem Allah (cc), hem de insanlar için 

kullanılmıştır. Şimdi sırası ile bu terimin Allah ve insanlar için kullanıldığında ne anlama 

geldiğini birlikte mütaala edelim. 

İhsan teriminin Allah (cc) için kullanılması 

Kuran-ı Kerim’de ve Hadis küllüyatında kavram Allah’a nisbet edildiğinde,  

نَسانِ  َخْلقَ  َوبََدأَ  َخلَقَهُ  َشْيء   ُكلَّ  أَْحَسنَ  الَِّذي ﴾٧﴿ ِطين   ِمن اْْلِ  

“O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı,”1  

َرُكمْ  بِاْلَحق   َواْْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخلَقَ  ﴾٣﴿ اْلَمِصيرُ  َوإِلَْيهِ  ُصَوَرُكمْ  فَأَْحَسنَ  َوَصوَّ  

“O sizi şekillendirdi ve şeklinizi güzel yaptı”2  

meâlindeki âyetlerde olduğu gibi Allah’ın kusursuz yaratıcılığını veya 

ُ  آتَاكَ  فِيَما َواْبتَغِ  ْنيَا ِمنَ  نَِصيبَكَ  تَنسَ  َوَل  اْْلِخَرةَ  الدَّارَ  ّللاَّ ُ  أَْحَسنَ  َكَما َوأَْحِسن الدُّ  اْلفََسادَ  تَْبغِ  َوَل  إِلَْيكَ  ّللاَّ

َ  إِنَّ  اْْلَْرضِ  فِي ﴾٧٧﴿ اْلُمْفِسِدينَ  يُِحبُّ  َل  ّللاَّ  

 “Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın 

sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah, 

bozguncuları sevmez.”3 “Allah ona rızık ihsan etti” 4 örneklerinde görüldüğü üzere O’nun 

kullarına lutufkârlığını, cömertliğini ifade eder. Ancak Hz. Peygamber’in, 

                                                 
1 es-Secde 32/7 
2 et-Tegābün 64/3 
3 el-Kasas 28/77 
4 et-Talâk 65/11 
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ِ، اَْلَحْمدُ  ُخلُقِي فََحسهنْ  َخْلقِي َحسَّْنتَ  َكَما اَللهُهمَّ  لِِله  

 “Allahım sana hamdolsun! Yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlâkımı da güzel yap”5 duasında 

olduğu gibi özellikle Allah için kullanıldığında bu iki anlam arasında kesin bir farktan söz 

edilemez. Çünkü Allah’ın fiillerinin güzelliği ve mükemmelliği aynı zamanda O’nun 

lutufkârlığıdır.   

 

İhsan teriminin insanlar için kullanılması 

İhsan kelimesi insanlar için kullanıldığında Arap dilinin meşhur dil bilimcilerinin 

tesbitlerine göre iki farklı anlamda kullanılmaktadır.  

Kelime birincil anlamı ile kulun Allah’a karşı tam bir sorumluluk ve teslimiyet 

göstermesi ve bunun neticesinde de kendisinden sadır olan güzel davranışların tümüdür. Hz. 

Peygamber’in “Cibrîl hadisi” diye bilinen hadiste geçen, “İhsan Allah’ı görür gibi ibadet 

etmendir; çünkü sen O’nu görmesen de O seni görmektedir”6 şeklindeki açıklaması,  ihlâs 

terimiyle de ifade edilen bu bağlamdaki ihsanın en güzel tanımı kabul edilmiş ve üzerinde 

önemle durulmuştur. 

Terimin ikinci anlamına göre İhsan, hilim erdeminden kaynaklanan bir anlayışla kişinin 

başta annesi ve babası olmak üzere diğer insanlar karşısındaki sevgiye dayalı özverili 

tutumunu ifade eder. Bu erdemlerden bazıları şunlardır: Öfkeye hâkim olma, affetme, 

hoşgörü, sabır (Âl-i İmrân 3/134-135; el-Mâide 5/13; Hûd 11/115; Yûsuf 12/90), işlerde 

aşırılıktan sakınma, kararlılık ve cesaret (Âl-i İmrân 3/147-148), tokgözlülük ve cömertlik (el-

Bakara 2/236; Âl-i İmrân 3/134). 

İhsan ayetlerinden en meşhurlarrindan biri olan Nahl Suresi 90. Ayeti kerimesinde Allah 

(cc)  

َ  إِنَّ   لََعلَُّكمْ  يَِعظُُكمْ  َواْلبَْغيِ  َواْلُمنَكرِ  اْلفَْحَشاء َعنِ  َويَْنَهى اْلقُْربَى ِذي َوإِيتَاء َواِْلْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَأُْمرُ  ّللاه

﴾٠٩﴿ تََذكَُّرونَ   

“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, 

fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor”7 buyurmaktadır.  

Tefsir sahibi alimler, Taberi gibi, bu ayeti kerimede geçen “ihsan”teriminin “Allah’ın emir 

ve yasaklarına uyma, zorluklara katlanma hususunda gösterilen sabır” anlamına geldiğini 

belirtmekle beraber daha şümullu bir anlam yükleyen müfessirler de vardır. Fahruddin Razi’ye 

göre ihsan “insanın hem Allah’a hem de yakın ve uzak çevresine, bütün insanlara, hatta tabiata 

karşı yaklaşımında, tutum ve davranışlarında adalet ölçüsünün, farz ve vâcip sınırlarının ötesine 

geçerek imkân ve kabiliyetine göre kulluğun, özverinin ve erdemin en yüksek seviyesine ulaşması” 

anlamına gelmektedir. Bu tanıma göre ihsan adaletten öte bir anlam ifade etmektir. Fazl 

kelimesi ile birlikte de kullanılan ihsan “iyiliklerde farz olan asgari ölçünün ötesine geçip 

                                                 
5 Müsned, I, 403; VI, 68, 155 
6 Buhârî, “Tefsîr”, 31/2, “Îmân”, 37; Müslim, “Îmân”, 1 
7 en – Nahl 1/90 
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isteyerek ve severek daha fazlasını yapmak” mânasında kullanılır. Râgıb el-İsfahânî’nin diğer 

İslâm âlimlerince de paylaşılan düşüncesine göre ihsan adaletin üstünde bir derecedir; adalet 

borcunu vermek, alacağını almak, ihsan ise üstüne düşenden daha fazlasını vermek, alması 

gerekenden daha azını almaktır. Bundan dolayı adaleti gözetmek vâcip, ihsanı gözetmek 

mendup ve müstehaptır. 

Görüldüğü gibi ihsan son derece önemli ve derinlikli bir tabir olup günlük yaşantımız 

içerisinde her an kendisine ihtiyaç duyacağımız bir erdemdir. Tüm işlerimiz “ihsan” sıfatı ile 

güzelleşmeli ve “Allah’ın bizi görmekte olduğu” bilinci ile ifa ve icra edilmelidir. Bakın 

muhsinleri Allah (cc)  nasıl müjdeliyor: 

ا لَُهم ﴾٣٣﴿ اْلُمْحِسنِينَ  َجَزاء َذلِكَ  َرب ِهمْ  ِعندَ  يََشاءونَ  مَّ  

“Rableri Katında dileyecekleri herşey onlarındır. İşte bu, ihsanda bulunanların ödülüdür.” 8 

Alınacak Dersler 

1. Kuran’ın kavramlarını, Kur’an temel alınarak öğrenmek gerekmektedir 

2. İhsan Sohbetlerine devam eden kişiler olarak ihsan kavramını en iyi şekilde öğrenmeli, 

kavramalı ve hayatımız boyunca bu kavramın yol göstericiliğinden istifade etmeliyiz. 

3. Yapacağımız her işi Allah’ın gördüğü bilinci içerisinde yapmalıyız. 

4. İşlerimize özen göstermeli ve en iyi şekilde yapmalıyız. 

5. Muhsilerden olabilmek için adil olmanın ötesinde özverili olmamız gerektiğini hep 

hatırlamalıyız. 

Bu Hafta:  

َ  إِنَّ   لََعلَُّكمْ  يَِعظُُكمْ  َواْلبَْغيِ  َواْلُمنَكرِ  اْلفَْحَشاء َعنِ  َويَْنَهى اْلقُْربَى ِذي َوإِيتَاء َواِْلْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَأُْمرُ  ّللاه

﴾٠٩﴿ تََذكَُّرونَ   

“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, 

fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor”9 

1. Nahl Suresi 90. Ayeti kerimemisini nereden hatırlıyoruz?  

2. Bu ayeti kerimeyi ezbere biliyor muyuz? Şayet bilmiyorsak ezberleyelim.  

3. Evimizde ailemizle paylaşarak onların da bu ayeti kerimeyi ezberlemelerini sağlayalım. 

                                                 
8 ez – Zümer 39/34 
9 en – Nahl 1/90 


