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ALLAH İHSANI EMREDER
1
 

Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de üzerinde önemle durduğu hususlardan biri de ihsandır, 

ihsan, kök ve müştakları ile birlikte Kur'an-ı Kerim'de ikiyüze yakın yerde geçmektedir. 

Güzel olmak anlamına gelen "husn" kökünden masdar olup, sözlükte üç farklı anlamı vardır. 

Bir şeyi iyi ve güzel yapmak; iyi, doğru, güzel ve faydalı davranışta bulunmak; iyilik etmek, 

ikramda bulunmaktır.
2
  

Kur'an-ı Kerim'de, insanların kurtuluşuna, hayrına, iyiliğine ve menfaatine yönelik 

olarak, irşad ve uyarı mahiyetindeki hükümler ve ibret alıp aklı başında olanları 

düşündürecek yüzlerce ayet-i kerime vardır. İşte ihsan kavramı da bunlardan biridir. Yüce 

Allah bu kavramla, insanın kendisi, Yaratıcı'sı, anne-babası ve çevresiyle münasebetlerinin 

hayır, iyilik ve güzellik üzerinde kurulup temel almasını emretmektedir, ihsan gibi muhtevalı 

bir emri hakkıyla yerine getiren kimseler. Yüce Yaratıcı'ya karşı kulluk görevlerini de ifa 

etmiş olurlar. 

İhsanın çeşitleri 

İhsanın, Yüce Allah ve insan açısından iki ayrı veçhesi bulunmaktadır. 

1. Allah'ın ihsanda bulunması 

Ayet-i kerimelerde Allah'ın ihsanından söz edilirken, ilk olarak O'nun insanlara ikramda 

bulunması ve nimet vermesi, ikinci olarak da her şeyi en iyi ve en mükemmel bir şekilde yap-

ması anlatılır. 

a. Allah'ın insanlara ikram ve inamı 

Yüce Allah, insanlara pek çok nimet vermiş, ikramda bulunmuştur. 

Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili şöyle buyurulmaktadır: 

ُِا لَيَِِْواْبتَغِ 
اِاَْحَسَنِّللٰاٰ ْنَِكَمَٓ ْنيَاَِواَْحس  َنِالدُّ َرةََِوَْلِتَْنَسِنَ۪صيبََكِم  خ  اَرِاْْلٰ ُِالدَّ

اِٰاٰتيَكِّللٰاٰ ِ۪فيَمَٓ ِا نَّ َكَِوَْلِتَْبغ ِاْلفََساَدِف يِاْْلَْرض ِۜ

۪دينَِ ِاْلُمْفس  بُّ ََِْلِيُح 
 ّللٰاٰ

"Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. 

Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi, sen de ihsan sahibi ol ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. 

Çünkü Allah bozguncuları sevmez."
3
  

ْنَساَنِلَظَلُوٌمَِكفَّاٌرِ َِوٰاٰتيُكمِْ ِاْْل  ِا نَّ َْلِتُْحُصوهَاِۜ  ِ
واِن ْعَمَتِّللٰاٰ َِوا ْنِتَُعدُّ َِماَِساَْلتُُموهُِۜ ْنُِكلِّ م   

“O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya 

kalkışsanız, sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür."
4
  

ْلنَاهُْمَِعٰلىِكََِِولَقَدِْ َنِالطَّيِّبَات َِوفَضَّ َِواْلبَْحر َِوَرَزْقنَاهُْمِم  ْمنَاِبَ۪نَٓيِٰاَدَمَِوَحَمْلنَاهُْمِف يِاْلبَرِّ َكرَّ
 ِ ًا ْنَِخلَْقنَاِتَْف۪ضي مَّ ۪۪ثير ِم   

"Andolsun biz Âdemoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Onları 

güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık."
5
  

Yüce Allah'ın bu gibi ikram ve nimetleri kullarına bir ihsanı ve iyiliğidir. 

"Babacığım! İşte bu, daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu 

gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra; Rabbim beni zindandan 

çıkararak ve sizi çölden getirerek, bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim, dilediği şeyde 
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nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz O, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir."
6
 

Ayet-i kerimede Yüce Allah, kardeşleri tarafından kuyuya atılan Yusuf (a.s.)'un yolcular 

tarafından kuyudan kurtarılıp Mısır'a götürülmesi, Kıtfir tarafından satın alınması, büyüyünce 

kendisine ilim ve hikmet verilmesi, iftira sonucu atıldığı zindandan kurtarılması, sonra hazine 

başkanı olması, kardeşleri ve babasına kavuşması, Allah'ın iyiliği ve ihsanı olarak ifade 

edilmiştir. Yüce Allah kıyamet gününde de, insanları yaptıklarının en güzeli ile 

mükâfatlandıracak, böylece onlara ahirette de ihsanda bulunacaktır. 

َِماَِكانُواِيَْعَملَُِِما واِاَْجَرهُْمِب اَْحَسن  ِالَّ۪ذيَنَِصبَُرَٓ َِولَنَْجز يَنَّ بَاق ِۜ  ِ
ْنَدِّللٰاٰ ْنَدُكْمِيَْنفَُدَِوَماِع  ْنَِِمنِِْ﴾69﴿وَنِع  اِم  َلَِصال حا َعم 

ٌنِ َِماَِكانُواِيَْعَملُونََِذَكر ِاَْوِاُْنٰ۪ثىَِوهَُوُِمْؤم  َِولَنَْجز يَنَّهُْمِاَْجَرهُْمِب اَْحَسن 
طَيِّبَةاًۚ فَلَنُْحي يَنَّهَُِحٰيوةِا  

"Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olan ise kalıcıdır. Elbette sabredenlere, 

yapmakta olduklarının en güzeliyle mükâfatlarını vereceğiz, Erkek veya kadın, kim mümin 

olarak iyi iş işlerse, elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükâfatlarını yapmakta 

olduklarının en güzeli ile vereceğiz."
7
  

b. Allah yaptığı şeyleri iyi, güzel, sağlam ve muhkem yapar 

Yüce Allah, her şeyi en mükemmel ve en güzel bir şekilde yaratmıştır. Bu husus Secde 

sûresinin yedinci ayetinde "ihsan" kelimesi ile ifade edilmiştir. 

ياَِ ْنِ۪طين ًِِۚلَّ۪ذَٓ ِم  ْنَسان  َِخلَقَهَُِوبََداََِخْلَقِاْْل  َِشْيء  اَْحَسَنُِكلَّ  

"O   (Allah) ki, her şeyin yaratılışını güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan 

başladı,"
8
  

Yüce Allah, insanın şeklini de güzel ve mükemmel bir biçimde yarattığını, bunun da 

insanlara ihsanı olduğunu çeşitli ayet-i kerimelerinde beyan etmektedir.
9
  

2. İnsanların ihsanda bulunması 

Yüce Rabbimiz, 

۪نينََِِواَْنف قُوا ِاْلُمْحس  بُّ َِيُح 
ِّللٰاٰ ِا نَّ  ۛ نُواًۚ َِواَْحس   ۛ َوَْلِتُْلقُواِب اَْي۪ديُكْمِا لَىِالتَّْهلَُكة ًۚ  ِ

ِّللٰاٰ ۪فيَِس۪بيل   

"(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın, ihsan erbabı 

olun, şüphesiz Allah, ihsan edenleri sever."
10

  

۪دينَِ ِاْلُمْفس  بُّ ََِْلِيُح 
ِّللٰاٰ ِا نَّ ُِا لَْيَكَِوَْلِتَْبغ ِاْلفََساَدِف يِاْْلَْرض ِۜ

اِاَْحَسَنِّللٰاٰ ْنَِكَمَٓ  ...َواَْحس 

"...Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et."
11

  

Ayetlerinde hem kendisine, hem de yarattıklarına karşı ihsanda bulunulmasını 

emretmiş, ihsan sahiplerinin dünya ve ahirette güzelliklere ereceğini ifade etmiştir.
12

  

a. Allah'a karşı ihsan 

Yüce Allah'a karşı ihsan söz konusu olduğunda, "iyilik etme" veya "bağışta bulunma" 

anlamları değil; "iyi, güzel ve salih amelleri en iyi bir biçimde yapmak" anlaşılmalıdır, 

insanın Allah'a karşı ihsanı; iman etmek, emirlerine uymak (şükür, itaat ve salih amel) ve 

yasakladığı şeylerden kaçınmakla olur.
13
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ال َحات ِا نَّاَِْلِنُ۪ضيُعِاَِِا نَِّ لُواِالصَّ ًِۚالَّ۪ذيَنِٰاَمنُواَِوَعم  ًا ْجَرَِمْنِاَْحَسَنَِعَم  

“Gerçek şu ki, iman edip salih ameller işleyenlere gelince, elbette biz ameli en güzel, en 

iyi yapanların ecrini zayi etmeyiz."
14

  

Buna göre iman etmek, salih ameller işlemek ve Allah'a karşı bütün kulluk görevlerini 

ifa etmek, ihsan cümlesindendir. İnsanın, iman, ibadet, amel, söz, fiil ve davranışlarında ihsan 

sahibi olabilmesi için, bunları Allah'ı görürcesine eksikten ve kusurdan mümkün mertebe 

uzak kalarak, en iyi bir biçimde yapması gerekir.
15

 Bu mânâda ihsan, kulun, Allah'a karşı his-

settiği derin saygı, bağlılık, itaat ruhudur. Ve bu ruh hâlinin ürünü olan bütün iyi 

davranışlarını kapsamaktadır. Cibril hadisi diye bilinen; hadis-i şerifte bu durum şöyle 

anlatılmaktadır; 

ََِكأَنََّكِتََراهُِفَإ ْنِلَمِْ تَُكْنِتََراهُِفَإ نَّهُِيََراكَِِأَْنِتَْعبَُدِّللاَّ  

"İhsan; Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen O'nu görmüyorsan da, O 

seni görmektedir."
16

 Kulluk mertebesinin en üstün bir seviyesi olan ihsan, ihlâs ve takva ile 

de yakından ilgilidir. Bazı ayetlerde ihsanın takva ile ilişkisi açıkça anlatılmaktadır.
17

 İhsan, 

ayni zamanda peygamberlerin de özelliklerindendir.
18

  

Her cuma günü hutbelerde, hatiplerin duaya girerken okuduğu şu ayet-i kerimede Allah, 

ihsan eden kullarıyla beraber olduğunu bildirmektedir:   

نُونَِِا نَِّ ََِمَعِالَّ۪ذيَنِاتَّقَْواَِوالَّ۪ذيَنِهُْمُِمْحس 
ّللٰاٰ  

“Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve muhsin olanlarla (ihsan edenlerle) 

beraberdir."
19

  

b. İnsanlara karşı ihsanda bulunmak 

Müminlerin önemli hususiyetlerinden biri olan ihsan ile muamelenin, kişinin başta 

anne-baba, akraba, komşu ve dostlarıyla münasebetlerinde hakim davranış olması gerekir, 

Bazı insanlara daha fazla ihsanda bulunmak gereklidir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de, 

şöyle buyurulmaktadır: 

ِتَْعبُُدََِِٓوقَٰضى ِتََِربَُّكِاَْلَّ ًَ هَُماِفَ ًَ اِاَْوِك  ْنَدَكِالْك بََرِاََحُدهَُمَٓ ِع  اِيَْبلَُغنَّ ِا مَّ ِا ْحَسانااِۜ ِا يَّاهَُِوب اْلَوال َدْين 
َِوَْلِواِا ْلََّٓ اِا ٍُّ  قُْلِلَهَُمَٓ

اِ َِك۪ريما ْحَمة َِِواْخف ضِِْ﴾32﴿تَْنهَْرهَُماَِوقُْلِلَهَُماِقَْوْلا َنِالرَّ ِم  لِّ اِِۜلَهَُماَِجنَاَحِالذُّ ِاْرَحْمهَُماَِكَماَِربَّيَا۪نيَِص۪غيرا َوقُْلَِربِّ  

"Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya ihsanda 

bulunmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık 

çağına ulaşırsa, sakın onlara "öf!" bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. 

Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: "Rabbim! Tıpkı beni küçükken 

koruyup yetiştirdikleri gibi, Sen de onlara acı."
20

  

Böylece onlara; öf bile dememek, gücendirecek söz söylememek, onlara hürmet ve 

ihtimam göstermek, güzel ve tatlı söz söylemek, merhamet ve tevazu göstermek, onların 

iyiliklerini bilerek, Allah'ın kendilerini bağışlaması için dua etmektir. 

Kur'an, insanlara yakınlık derecelerine göre ihsanda bulunmayı emreder. Akrabalara, 

komşulara ve buna benzer yakınlara öncelik tanır. Kimsesiz ve yardıma muhtaç kalan 
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insanlara, yetimlere iyilik etmeyi emreder. 

ِا ْحَسانااَِوب ذ يِاْلقُْرٰبىَِوالْيَتََِِواْعبُُدوا ََِوَْلِتُْشر ُكواِب ۪هَِشْيـ ااَِوب اْلَوال َدْين 
َِواْلَجار ِذ يِاْلقُْرٰبىَِواْلَجار ِّللٰاٰ اٰمىَِواْلَمَسا۪كين 

ِا نَِّ َِوَماَِملََكْتِاَْيَمانُُكْمِۜ ۪بيل ِۙ ِالسَّ ب ِب اْلَجْنب َِواْبن  اح  اِِِۙاْلُجنُب َِوالصَّ ِفَُخورا َِمْنَِكاَنُِمْختَاْلا بُّ ََِْلِيُح 
ّللٰاٰ  

"Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimle-

re, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin 

altındakilere ihsanda bulunun. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez."
21

  

Şayet insanlar bu ayette belirtilen esaslara göre davransalar, hayır işlemiş olurlar ve 

mutluluk duyarlar, insanlara iyilik ve ihsanla muamele etmekle sevgi, ünsiyet, kardeşlik 

duyguları kuvvetlenir. Toplumda huzur, mutluluk ve barış tesis edilmiş olur. İnsanlar, yakın 

ve uzak çevresine, komşularına, yetim ve darda kalanlara, arkadaşlarına ve diğerlerine 

ihsanda bulunmakla hem iyilik etmiş olurlar hem de onlarla sağlam bir dostluğun temelini 

atmış olurlar. Daha sonra gurbette bulunan, yolda kalmış kimselere, işçilere ve diğer meslek 

erbabına iyilik yapmaları istenir. Bu da onlara iyi muamele, hayat seviyelerini yükseltme, 

onlara maddî ve manevî yardımda bulunmaktır. 

c. İnsanın kendisine ihsanı 

İhsanın, insanın kendi nefsine dönük yönü de vardır. Buna Kur'an-ı Kerim'de şöyle 

işaret edilmektedir: 

ُكْمَِوا ْنِاََسأْتُْمِفَلَهَاِِِۜا نِْ َْنفُس  اَْحَسْنتُْمِاَْحَسْنتُْمِْل   

"Eğer iyi-güzel amel işler, iyilik yaparsanız, kendiniz için iyi amel işlemiş/iyilik yapmış 

olursunuz. Eğer kötü amel işler/kötülük yaparsanız, kendi aleyhinize yapmış olursunuz."
22

  

ِل ْلَع۪بيدِ َِمنِْ م  ًَّ َِوَماَِربَُّكِب َظ
اَءِفََعلَْيهَاِۜ ۪هَِوَمْنِاََسَٓ اِفَل نَْفس  َلَِصال حا َعم   

"Kim salih bir amel işlerse, kendisi içindir. Kim de kötü bir amel işlerse, kendi 

aleyhinedir. Rabbin kullara (zerre kadar) zulmedici değildir."
23

 

Bu ayet-i kerimede de aynı anlam mevcuttur. Kişinin kendine ihsanı; iman etmesi ve bu 

imanın gereği olan salih amelleri işlemesidir. İnsan böylece Yüce Yaratıcısına karşı 

görevlerini yerine getirir, nefsine ihsanda bulunur, sonuçta ebedî mükâfata erişir. 

َِواْلُمْنَكر َِواْلبَْغي ًِِۚا نَِّ اء  ِاْلفَْحَشَٓ ِذ يِاْلقُْرٰبىَِويَْنٰهىَِعن  َِو۪ايتََٓائ  ْحَسان  َِواْْل  َِيَأُْمُرِب اْلَعْدل 
ظُُكْمِلََعلَُّكْمِتََذكَُّرونَِّللٰاٰ ِيَع   

"Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık 

ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp futasınız diye size öğüt veriyor."
24

 

Bu ayet-i kerime, Kur'an-ı Kerim'in en kapsamlı ayetlerindendir. İhsan, insanın hem 

Allah'a hem de yakın ve uzak çevresine bütün insanlara, hatta tabiata karşı yaklaşımında, 

tutum ve davranışlarında adalet ölçüsünün, farz ve vacip sınırlarının ötesine geçerek, kulluğun 

özveri ve erdemin en yüce mertebesine ulaşması anlamına yorumlanmıştır.
25

  

Yine her cuma günü minberlerden okunan bu ayet-i kerime ile, Allah'ın ihsanı emrettiği 

vurgulanmaktadır. Ayet-i kerimede görüldüğü gibi, dinin temeli imandan sonra, adalet ve 

ihsan üzerine kurulmuştur. Her ihsan bir ameli salih, her ameli salih ise ihsandır. Bir insanın 

gerçekleştirdiği işin ihsan seviyesine ulaşabilmesi için, hem neyi nasıl yapması icap ettiğini iyi 

bilmesi, hem de bu bilgisini en güzel biçimde eyleme, fiiliyata dönüştürmesi gerekir. Hz. Ali, 

                                                      
21

 Nisâ, 4/36. 
22

 İsrâ, 17/7. 
23

 Fussilet, 41/46. 
24

 Nahl, 16/90. 
25

 Razi, Fahreddin, Mefatihu'l-Ğayb, XX,100-104; Kurtubi, Tefsir, X,172-176. 
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"insanlar işlerini ihsanla yapmalarına göre değer kazanırlar."
26

 derken bunu kastetmiştir. 

Sonuç 

Allah'a iman, bir fiili en iyi bir şekilde yapmak, övülen bütün iyi haslet ve güzel 

davranışlar, geniş ve şümullü bir kavram olan ihsanın içerisine girer. Dinimizin bizlere 

emrettiği şeylerin yerine getirilmesi, yasakladığı şeylerden de uzak durulması, Allah rızası 

için yapılan iyiliklerin hepsi ihsanın içine girmektedir. 

İhsan, bütün insanları içine alan umumî bir iyilik ve büyük bir hayırdır. Hakkın rızası 

düşünülerek başkasına güler yüzle bakmaktan başlayarak, bir milleti zulümden, esaretten 

kurtaracak olan kahramanlığa kadar uzanan hat boyunca devam eden ve her iyiliği içine alan 

hayırdır. "İyiliğin karşılığı iyilikten başka nedir?"
27

 buyuran, görünür görünmez nice lütfun 

Yaratıcısı, Âlemlerin Rabbi Yüce Allah'a gönülden bağlanan ihsan sahipleri olmakla mükellef 

olduğumuzu unutmayalım. 

 

                                                      
26

 DİA, XXI, 544. 
27

 Rahman, 55/60. 


