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arazisinde kendiliğinden çıkan veya ara
ziye bu şekilde dışarıdan giren sular da 
böyledir. Suyun ihrazı ve mülkiyet çıltına 
alınması konusundaki sınırlamalar, esa
sen asli ibaha ilkesini korumaya ve muh
temel ihtiyaç sahiplerinin zarar görme
sini önlemeye matuf bir tedbir niteliğin
dedir. 

Mubah arazide biten ve meydana gel
mesinde insan emeği bulunmayan otlar 
biçilip toplanınakla veya hayvana yediril
mekle ihraz edilmiş sayılır. Bu ilke. özel 
mülkiyet altında olmayan bazı toprakla
rın ilk dönemlerden itibaren "hima" adıy
la hayvanların otlatılmasına tahsis edil
mesi ve bir tür kamu malı sayılmasıyö
nündeki uygulamayla da ilgili olup birbiri
ni tamamlar niteliktedir (bk. HiMA). Özel 
arazide fakat sahibinin emeği olmadan 
biten otları Hanefi ve MaliKiler dahil ço
ğunluk kural olarak mubah mal saymak
la birlikte arazi sahibine başkalarını ara
zisine girmekten engelleme hakkı tanır, 
hatta arazinin sırf bu otu elde etme ama
cıyla boş bırakılması veya etrafının koru
maya alınması durumunda kendiliğinden 
biten otu sahibinin mülkü görür. Şafii

ler'e ve bir rivayette Ahmed b. Hanbel' e 
göre sahipli arazide biten ot bu arazinin 
nemasıdır ve hukuki statüsü bu araziye 
bağlıdır: hadiste insanların ortak olduğu 
belirtilen ot ise mubah arazide bitenler
dir. İhtiyaç fazlası suyun engellenmeme
si. böyle yapılırsa otun da esirgenmiş ola
cağını ifade eden hadis de (Buhari, "Mü
sa15at". 2; E bO Ubeyd. s. 373) esasen sa
hip! i arazide kendiliğinden biten otları 
konu alır. Ancak bir kimsenin arazisinde 
kendiliğinden biten ve ihtiyaç fazlası bu
lunan otları kullanınada tıpkı su gibi baş
kalarını engellemesi caiz olmaz. Emek so
nucu biten atların ihraza konu olmayaca
ğında ise görüş birliği vardır. Mubah ara
zide bulunan ağaç ve odurlar da kural 
olarak mubah mal hükmündedir. Mülk 
arazilerdeki ağaçlar ise kendiliğinden bit
miş de olsa arazi edinmenin amaçları ara
sında görüldüğünden ota kı yas edilmez 
ve sahibinin özel mülkü sayılır. Ateş de 
aslen mubah mal kabul edilmekle birlikte 
su ve ottan kısmen farklı bir yaklaşımla, 
ateşin mülk maddelerle veya sahipli ara
zide yakılması halinde insanların yararlan
ma hakkının aydınlanma ve ısınma hak
kıyla. mesken masuniyeti ve mahremiye
ti. özel araziye izinsiz girilmemesi gibi il
kelerle sınırlı tutulduğu görülür. Öte yan
dan fakihlerin ilk dönemlerden itibaren 
insanların su. ot ve ateşte ortaklığını bil- . 
diren hadisleri ve bu yöndeki uygulama-
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ları ilke olarak aniayıp benzeri maddele
re de uyguladığı, çağımııda da bu verileri 
insanların temel üretim araçlarında. ta
bii zenginliklerde ve ihtiyaç maddelerin
de ortak olduğu. bunların özel mülkiyet 
altına alınamayacağı şeklinde genişletici 

bir yoruma tabi tutan yaklaşım ların bu
lunduğuna işaret edilmelidir. 

Usulüne uygun tarzda gerçekleşen ih
raz sonucu mubah malın mülkiyeti kaza
nılır. Bu aynı zamanda diğer şahısların bu 
mal üzerinde ihraz haklarının sona erdiği 
ve malın hukuken koruma altına alındığı 
(mazmun) anlamına gelir. Menkul mubah 
malların ihrazında kura l olarak devlet 
başkanının izni gerekli görülmemekle bir
likte bu hakkın şu veya bu tür bir mubah 
malda kullanımına kamu yararını koruma 
amacıyla devlet başkanının bazı sınırla

malar getirebileceği fakihler tarafından 
belirtilir. Bu yöndeki ifadeler~ sahipsiz ara
zilerin ve tabii zenginiikierin ilke olarak 
devletin m ülkü sayılması. kamu malların
dan yararlanmaya hukuki bir düzen ge
tirilmesi, orman. ağaç ve tabii bitki örtü
sünün korunması gibi fikirlerin önem ka
zandığı 'ileri dönemlerde daha da yoğun
laşmış ve kamu hakkı açısından bir önem 
sıralaması da yapılarak mubah malların 
ihrazında, tıpkı mevat arazinin ihyasında 

olduğu gibi devletin izin ve onayı gerekli 
görülmeye başlanmıştır. 

Had cezasını gerektiren hırsızlık suçu
nun oluşması. emanet maldan emanet
çinin sorumlu tutulabilmesi gibi hukuki 
ve cezai sorumlulukların doğması için ge
rekli bir ön şartı ifade etmek üzere kul
lanılan hırz terimi ve malın "muhrez" ol
ması şartı. ihrazın sözlük ve terim anla
mıyla da bağlantılı olarak bir malın ben
zerlerinin korunduğu yerde ve usulde ko
ruma altına alınmış olmasını ifade eder 
(bk EMANET; HlRSlZLlK). İhrazla malın 
ilkten mülkiyet altına alınması ve huku
ken değer ve koruma kazanması başladı
ğı için hırsızlık suçunun malla ilgili maddi 
unsurlarından olan hırz şartı da doğmuş 
olmakta, bunun için de hırsızlık suçunun 
maddi unsurlarını teşkil eden nisab, mal · 
oluş ve hırz şartlarıyla ilgili tartışma ve ör
neklendirmelerde ihraz kavramına sıkça 
atıfta bulunulmaktadır (M. Sellam Med
kGr, s. 1 19-127) 
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li] HAMZA AKTAN 

ı 
İHSAN 

ı 

( ..:,ıl..> f'l) 

Genel olarak iyilik 
ve lutufta bulunmak, 

bir işi en güzel şekilde yapmak, 
Allah'a ihlasla kulluk etmek 

L 
anlamlarında kullanılan bir te rim. 

_j 

Sözlükte "güzel olmak" manasma gelen 
hüsn kökünden türetilmiş bir masdar 
olup genel olarak "başkasına iyilik etmek" 
ve "yaptığı işi güzel yapmak" şeklinde 
kısmen farklı iki anlamda kullanılmakta
dır. İhsan da bulunan kişiye muhsin denir. 
Bir insanın gerçekleştirdiği işin ihsan se
viyesine u laşabilmesi için hem neyi nasıl 
yapması icap ettiğini iyi bilmesi hem de 
bu bilgisini en güzel biçimde eyleme dö
nüştürmesi gerekir. Hz. Ali, "İnsanlar işle
rini ihsimla yapmalarına göre değer kaza
nır" derken bunu kastetmiştir. Allah'ın 
yarattığı her şeyi ihsanla yarattığını bil
diren ayette de (es-Secde 32/7) ihsan kav
ramı bu anlamdadır. Ahlak literatüründe 
ihsan genellikle, "iyiliklerde farz olan as-



gari ölçünün ötesine geçip isteyerek ve 
severek daha fazlasını yapmak" manasın
da kullanılır. Ragıb el-isfahanl'nin d iğer 
islam alimlerince de paylaşı lan düşünce
sine göre ihsan adaletin üstünde bir de
recedir; adalet borcunu vermek. alacağı
nı almak, ihsan ise üstüne düşenden da
ha fazlasını vermek, alması gerekenden 
daha azını almaktır. Bundan dolayı adaleti 
gözetmek vacip, ihsanı gözetmek men
dup ve m üstehaptır ( el-f\1ü{redat, "I:ısn " , 

"'adi" md. leri ; k rş. Gazzall, ll , 79) 

Kur'an-ı Kerim'de ihsan kavramı hem 
Allah'a hem de insanlara nisbet edilerek 
yetmişi aşkın ayette masdar. fiil ve isim 
şeklinde geçmekte, bu ayetlerin bir kıs
mında " başkasına iyilik etmek" , bir kıs
mında "yaptığı işi güzel yapmak" mana
sında. çoğunda ise herhangi bir belirle
meye gidilmeden mutlak anlamda kulla
nılmıştır (bk. M. F Abdülbaki. el-f\1u'cem, 
" l:ısn " md ). Hadislerde de aynı kullanım
Iara geniş olarak rastlanmaktadır (bk. 
We nsi nck, el-f\1u'cem, " I:ı sn " md.) Her iki 
kaynakta kelime Allah'a nisbet edildiğin
de. "O yarattığı her şeyi en güzel yapmış

tır" (es-Secde 32/7) ; "O sizi şekillendirdi 
ve şeklinizi güzel yaptı" (et-Tegabün 64/3 ) 

mealindeki ayetlerde olduğu gibi Allah'ın 
kusursuz yaratıcılığını veya "Allah sana 
ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun" 
(ei-Kasas 28/77); "Allah ona rızıkihsan et
ti" ( et -Talak 6511 ı) örneklerinde görüldü
ğü üzere O'nun kullarına lutufkarlığını. 
cömertliğini ifade eder. Ancak Hz. Pey
gamber'in, "AIIahım! Yaratılışımı güzel 
yaptığın gibi ahlakımı da güzel yap" dua
sında (f\1üsned, I, 403; VI, 68, I 55) olduğu 

gibi özellikle Allah için kullanıldığında bu 
iki anlam arasında kesin bir farktan söz 
edilemez . Çünkü Allah'ın fiilierinin gü
zelliği ve mükemmelliği aynı zamanda 
O'nun lutufkarlığıdır. 

"AIIah ' ın kuluna karşı cömertliği, hak 
ettiğinden fazlasını vermesi, işini rast ge
tirmesi" anlamındaki ihsan. kelam litera
türünde çoğunlukla "lutuf' kelimesiyle 
ifade edilmiş ve ' AIIah'ın kimlere. ne şe
kilde lutufta bulunacağı. bu hususta in
sanlara farklı muamele edip etmeyeceği 
gibi meseleler daha çok Mu'tezile ile Ehl-i 
sünnet arasında tartışma konusu olmuş
tur. Bu tartışmada Mu'tezile adalet ilke
sini öne çıkarırken Ehl-i sünnet Allah 'ın 
iradesini her türlü sınırlamaların ötesin
de gören bir yol takip etmiştir (bk. LU
TUF). Bu meselede Ehl-i sünnet'in görüş
lerini benimseyen tasavvuf e h li ise konu
yu asıl Allah-kul münasebetinin ahlaki 
boyutu açısından ele almıştır. SCıfiler ge-

rek evrende gerekse insanda gördükleri 
bütün güzellikleri, nimetleri , hatta bü
tünüyle varlığı ilahi varlığın ve güzelliğin 
tecellileri olarak kabul ettikleri için kişi
nin antolajik bakımdan gerçek varlık ola
rak Allah'ı tanıması gerektiği gibi ahlaki 
yönden de yalnız O'na kul olması, her du
rumda hakiki nimet. ihsan ve lutuf sahi
bi olarak sadece O'nu tanıyıp bütün ru
huyla O'na yönelmesi ve O'nu sevmesi , 
d iğer bütün şeyleri de O'ndan dolayı sev
mesi gerektiğini düşünmüşlerdir. 

insana nisbet edildiği ayet ve hadisler
de ihsan kavramı iki bağlamda kullanılır. 

a) "Yaptığını güzel yapmak" şeklinde özet
lenen anlamına uygun olarak kul.un Al
lah'a karşı hissettiğ i derin saygı , bağlılık 

ve itaat ruhunu ve bu ruh halinin ürünü 
olan iyi davranışları kapsar. Hz. Peygam
ber'in "Cibrll hadisi" diye bilinen hadiste 
geçen. " İhsan Allah'ı görür gibi ibadet et
mendir; çünkü sen O'nu görmesen de O 
seni görmektedir" şeklindeki açıklaması 
(Buharl. "Tefslr" , 3 1/2. " İman" , 37; Müs
lim . " İman " , ı ı. ihlas terimiyle de ifade 
edilen bu bağlamdaki ihsanın en güzel 
tanım ı kabul edilmiş ve üzerinde önemle 
durulmuştur. FlrCızabadl'nin imanın özü, 
ruhu ve kemali, dolayısıyla kulluk merte
belerinin en üstünü olduğunu belirttiği 
(Beşa'ir, II. 465) ihsanın bu kapsamı bil
hassa takva ile yakindan ilgili görünmek
tedir. Nitekim çeşitli ayetlerde bu iki kav
ram semantik bir bağlantı içinde zikredil
miştir. Mesela Maide suresinin 93. ayetin
de ihsan erdeminin takva kapsamında ve 
onun en ileri derecesini ifade etmek üze
re kullanıldığı anlaşılmaktadır (krş. Şevka

n i, II. 86-87) "Kim Allah'a derin saygı du
yar (takva) ve sa brederse bilinmeli ki Al
lah iyi davrananların (muhsinTn) ecrini asla 
zayi etmez" mealindeki ayet de (Yusuf I 2/ 
90) ihsan -takva ilişkisini ortaya koymak
tadır ( di ğer örnekler için bk. en-N isa 4/ 
ı 28; en-Nahl ı 6/1 28; el-Hac 22/37; ez-Za
ri yat 51 / 15-16) Ayrıca iki surede (ei-En
'am 6/83-84; es-Saffat 37/80- ı 3 ı) bazı pey
gamberlerin isimleri zikredilerek kendi
lerinden "muhsinler" diye söz edilmesi, 
ihsanın peygamberlerde gözlenen kusur
suz diridarlığı ve bunun sonucu olan gü
zel davranışları ifade ettiğ ini gösterir. Bil
hassa mutasavvıflar Cibrll hadisine ve bu 
hadiste geçen, " İhsan Allah ' ı görür gibi 
ibadet etmendir .. . " ifadesine özel bir ilgi 
göstermişlerdir. Din ilimlerini Kur'an il
mi, sünnet ilmi, imanın hakikatleri ilmi 
şeklinde üç kısma ayıran Ebu Nasr es
Serrac, bütün bu bilgilerin aslının söz ko
nusu hadis olduğunu söyleyerek hadiste-
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ki islam ' ı "zahir", imanı "batın" , ihsanı da 
"zahir ve batının hakikati" diye niteler
ken Herevi aynı hadisi tasavvuf ehlinin 
izlediği seyrü süllıkün bir özeti sayar. Ta
savvufta önemli bir yeri olan murakabe 
de bu hadise dayandırılır. Çünkü m uraka
be kulun her an Allah tarafından denet
lenmekte olduğu bilincini gösterir. 

b) İhsan. hilim erdeminden kaynakla
nan bir anlayışla kişinin başta annesi ve 
babası olmak üzere diğer insanlar karşı
sındaki sevgiye dayalı özverili tutumunu 
ifade eder. Nitekim çeşitli ayetlerde 
"muhsinler" olarak anılan mü minierin hi
lim ruhunu yansıtan bazı seçkin özellik
leri üzerinde durulmuş ve bu suretle ih
san kavramının içeriğine giren erdemle
re de işaret edilmiştir. Bunlardan bazıları 

şunlardır: Öfkeye hakim olma. affetme. 
hoşgörü, sabır (Al-i imran 3/ 134-135; ei
Maide 5/ I 3: HGd ı 111 15: Yusuf 12/90). iş
lerde aşırılıktan sakınma . kararlılık ve ce
saret (Al-i imran 3/ 147-148). tokgözlülük 
ve cömertlik (el-Bakara 2/236; Al-i im ran 
3/ 134) 

"Muhakkak ki Allah adaleti ve ihsanı 
emreder ... " ifadesiyle başlayan ayet (en
Nahl ı 6/90) münasebetiyle tefsir kitapla
rının yanında ahlak ve tasavvuf kitapların

da da ihsan kavramı üzerinde durulmuş
tur. Taberi bu ayetteki adaleti "kelime-i 
tevhid" . ihsanı ise " Allah'ın emir ve yasak
larına uyma, zorluklara katianma husu
sunda gösterilen sabır" şeklinde sınırla

yan görüşü tercih eder görünmekle bir
likte (Cami'u ' l-beyan , XIV. 162) onun da 
kaydettiği gibi bu ayetin iyilik ve kötülük 
konusunda Kur 'an ' ın en kapsamlı ayeti 
olduğu yönündeki görüş, ilk dönemler
den itibaren birçok alim tarafından be
nimsenmiştir. Bu yönden ayetteki adalet 
kavramıyla ihsan kavramının anlamları 

hakkında açıklamalar yapılmış ve sonuç
t a ihsan " insanın hem Allah'a hem de ya
kın ve uzak çevresine, bütün insanlara, 
hatta tabiata karşı yaklaşımında , tut um 
ve davranışlarında adalet ölçüsünün. farz 
ve vacip sınırlarının ötesine geçerek im
kan ve kabiliyetine göre kulluğun, özveri
nin ve erdemin en yüksek seviyesine ulaş
ması" anlamlarına gelecek şekilde yorum
lanm ı ştır (mese la bk. EbG Bekir ibnü 'l
ArabT. II, ı ı 72- ı ı 73; Fa h reddin er-Razi. XX. 
ı 00-1 04 ; KurtubT. X. ı 72- ı 76) İbn Miske
veyh, bu bağlamdaki ihsanı özellikle sev
giyle ilişkisi ve sosyal boyutuyla ele alarak 
iyi ve erdemli insanın içinde daima başka
larına iyilik etme isteği bulunduğunu be
lirtir ve ondaki bu yatkınlığı "zat! ihsan" 
olarak adlandırır ; bu kişinin, iyilik ettiği 
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insanları onların kendisini sevdiğinden 
daha çok sevdiğini söyler. Daha sonra 
Gazzal'i. ~b n Miskeveyh'in ihsan- sevgi iliş
kisine dair düşüncelerini oldukça geliştir
miştir. Gazzali insanın temelde kendisini 
sevdiğini, "İnsan ihsanın kuludur" atasö
zünde de belirtildiği gibi kendisine iyilik 
edenleri de sevmekle birlikte bu sevginin 
merkezinde yine kendisinin bulunduğu
nu ifade eder. Ancak ahlaki ve estetik du
yarlığı gelişmiş insanlar için iyilik ve gü
zellik bizatihi sevilir. Şu halde kendisiyle 
hiçbir ilgisi olmasa bile yine de insan ih
sanı ve ihsan sahibini sever. Bununla be
raber asıl muhsin Allah olduğuna, hatta 
insanlar arasında ihsan sahibi kişilerin bu
lunması dahi Allah'ın bir lutfu olduğuna 
göre asıl sevilmesi gereken de O'dur. Ne 
var ki gerçeklik, iyilik ve güzellik değerle
rinin yeterince farkına vanlmadığı du
rumlarda sevgi ben merkezlidir. Fakat 
Allah'ı cemalinden dolayı sevmek ihsanın
dan dolayı sevmekten daha yüksek bir de
recedir (İ/:ıya', ıv. 299-306). 
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Zina suçunda recm, zina iftirasında 
had cezasının uygulanabilmesi için 

ilgili tarafta aranan niteliği 
ifade eden fıkıh terimi. 

Sözlükte "engellemek, himaye etmek, 
korumak: sağlam ve muhkem olmak" 
manalarındaki hısn kökünün türevleri 
sözlük anlamıyla bazı ayetlerde geçmek
tedir (YGsuf 12/48; el-Enbiya 21/80; el-1-!aşr 
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59/2, 14). Bu kökten türeyen ve sözlükte 
"bir şeyi, bir kimseyi iyice korumak" anla
mına gelen ihsil.n kelimesi ise Kur'an'da 
yalnız çeşitli türevlerinin kullanılmasına 
karşılık bazı hadislerde yer almıştır. Her 
iki kaynakta da kavram. maddi bir korun
madan ziyade ahlaki bir haslet olarak bir 
kimsenin iffet ve namusunu koruması
nı ve bunu sağlayacak bir konumda bu
lunmasını, bu kökten türeyen muhsın ve 
muhsan da bu özellikteki kimseleri ifade 
eder. Fıkıh literatüründe ihsan. dini ve ah
laki içeriği ön planda olan yukarıdaki ma
nada da kullanılmakla birlikte terim ola
rak "bir kimsenin fiilen veya hükmen zi
naya karşı tam bir koruma altında olması 
ve bunu sağlayacak belli bir konuma sa
hip bulunması" şeklinde bir anlam taşır 
ve bu son anlam zina suçunda recm ceza
sının uygulanabilmesi için suçluda, zina 
iftirasında haddin uygulanabilmesi için 
mağdurda aranan niteliği ifade eder. İh
san, zina suçunun cezalandırılmasında 
evli ile bekar arasında ayırım yapan ve zi
na eden evlinin taşlanarak öldürülmesini 
(recm) öngören Sami geleneğin (Tesniye, 
22/22-24) İslam dönemindeki devamında 
adeta anahtar kavram haline gelmiş ve 
ayrıntılı doktriner tartışmalara konu ol
muştur. 

Kur'an'da iki yerde erkeklerden "muh
sınin" (en-N isa 4/24; el-Ma ide 5/5). sekiz 
yerde kadınlardan "muhsanat" (en-Nisa 
4/24-25; el-Maide 5/5; en-NGr 24/4, 23) ni
telendirmesiyle söz edilir. Kelime yapısın
dan hareketle "muhsın" ile iffetini bizzat 
kendisi koruyan, "muhsan" ile de bir şa
hıs (eş) ya da konum (evlilik) vasıtasıyla 
iffetini koruyan kişinin kastedildiği şek
linde bir ayırım yapılmaktadır (Ragıb el
isfahan!, el-Müfredat, "J:ışn" md ) Bu se
beple Kur'an'da çeşitli türevleriyle geçen 
ihsan kavramının özünde "iffetli olmak. 
namusu korumak" anlamını taşıdığı, an
cak ayetlerin bir kısminda yalın olarak bu 
anlamın, bir kısmında da buna imkan ve
ren statü ve aracın, muhsan kavramıyla 
da iffetli kimsenin yanı sıra evli. h ür veya 
müslüman kimseninkastedildiği anlaşıl
maktadır. Fahreddin er-Razi ihsanın söz
lükte "engellemek" manasını taşıdığını: 
hürriyet, iffet, Müslümanlık ve evlilikten 
her birinin kişiyi kötülükten engelleyici 
olduğu için kelimenin Kur'an'da zengin 
bir içeriğinin bulunduğunu belirtir (Me
fatrt:ıu'l-gayb, X. 39). Nitekim "tayyibat" 
(temiz kadınlar) kavramının ( en-NGr 24/ 
26) muhsanat anlamında. "müsafih" (if
fetsiz) kavramının ise (en-N isa 4/24, 25; el
Maide 5/5) muhsanın karşıt anlamıısı ola-

rak kullanıldığı yerlerde, zina iftirasının 
ağır bir günah ve suç olduğunu bildiren 
ayetlerde (en-NGr 24/4, 23) kavramın 
özündeki iffet anlamı ön plana çıkmakta
dır. Nisa süresinin 24. ayetinde muhsa
nat kelimesiyle evli kadınların. bir sonraki 
ayette geçen aynı kelimeyle ise muhsan 
kadınlar ve cariyeler evlenilmesi önerilen 
iki ayrı grup olarak anıldıkların dan h ür ka
dınların kastedildiği ve böylece evliliğin ve 
hürriyetin iffeti korumanın iki tabii yolu 
olduğuna işaret edildiği anlaşılmaktadır. 

Ayetin devamındaki "cariyelerin muhsan 
olması" ifadesiyle onların evlenmesi (ba
zı müfessirleregöre müslüman olmaları), 
muhsanat tabiriyle de hür kadınlar kas
tedilmiş olmalıdır. Kur'an'da müslüman
lara Ehl-i kitabın muhsanatı ile evlenme 
izni verilirken (el-Maide 5/5) hür yahut if
fetli. ya da her iki özelliği birlikte taşıyan 
kadınların kastedildiği yönünde farklı gö
rüşler vardır. İhsan ve muhsan kelimele
rinin hadislerdeki kullanımında iffet ve 
evlilik anlamları ağırlık taşır. Kavramın 
Kur'an'da yer alan muhteva zenginliği fı
kıh doktrinini de doğrudan etkilemiş. lite
ratürde ihsanın tanımı . zina ve kazf suç
larının oluşumuna. cezalarının ağırlaştı

rılmasına etkisi, kimlerin muhsan sayıla
cağı gibi hususlarda ayrıntılı tartışmalar 
için zemin teşkil etmiştir. 

Hz. Peygamber'in uygulamasından ha
reketle fıkıhta zina suçunun cezalandırıl
ması hususunda ikili bir ayınma gidilmiş, 
Kur'an'da, zina edenlere 100 celde vurul
masını öngören ayet (en-N Gr 24/2) bekar
ların işleyeceği zina suçuna ilişkin bir hü
küm şeklinde anlaşılmış. evlilerin zina et
mesi halinde ise sünnetteki örnek olay
lardan hareketle· recm cezasının uygu
lanması görüşü ağırlık kazanmıştır (bk. 
RECM; ZiNA). Zina suçunda recm cezası
nın uygulanabilmesi için suçlunun ihsan 
sıfatına sahip bulunması, literatürdeki 
terimiyle erkeğin "muhsan", kadının 
"muhsana" olması şartı da bu ayırımın 
tabii bir sonucu olarak gündeme gelmiş
tir. öte yandan zina iftirası suçunun sü
bütu için iftiraya uğrayan şahsın masum 
ve iffetli olmasının yeterli olacağı, bu şah
sın ayrıca evli olması gibi bir şartın aran
masına mahal olmadığından ilgili ayette 
geçen muhsan kelimesine (en-NGr 24/4) 

daha sade bir anlam yüklenmiştir. Bunun 
sonucu olarak da kavramın fıkıh literatü
ründe "recm ihsanı" ve "kazf ihsanı" adıy
la (Kasan!, VII, 37) ikili bir ayırım içinde ele 
alındığı görülür. 

Recm İhsanı . Zina suçunda ihsan, faile 
recm cezasının uygulanabilmesi için ta-


