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ÖNSÖZ 

Ahsen-i Takvîm ve sanat bir birini tamamlayan iki kavramdır. Ahsen-i Takvîm 

vasfını taşıyan her nesnenin haliyle sanat değeri olan bir yanı vardır. Aynı zamanda 

herhangi bir şeye sanat vasfını verebilmemiz için, kıvamı güzel veya güzel biçimde 

yapılmış olması gerekmektedir. Bu bakımdan sanat eserini ortaya çıkaran insan, kendisi 

de kıvam ve biçim açısından yaradan tarafından en güzel şekilde yaratılmıştır. 

İnsan, Allah’ın (cc.) bir halifesi olarak yaratılmıştır. Kendisine yaratılış esnasında, içine 
üflenen ruhla beraber intikal eden bazı özellikler onu diğer varlıklardan üstün kılmıştır. Bu 
üstünlük birçok davranışına yansıdığı gibi sanatına da yansımıştır. İnsan yaratılış itibariyle sahip 
olduğu güzellikleri başta tabiat olmak üzere, etrafında olan her şeyde görüp ona yakışacak şekilde 
bir eser ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle sanat, insanın Ahsen-i Takvîm’i uygulamaya çabaladığı bir 
alan olmuştur. Bunun sonucu olarak artık sanatta Ahsen-i Takvîm vasfını hep aramıştır. İnsanlar 
çeşitli ırklar ve mezhepler halinde yaratıldığına göre, aralarındaki bu farklılıklar da eserlerine 
yansımasına sebep olmuştur. Bir sanat eseri zaten Allah (cc.) tarafından insana verilen üstün 
yetenek sayesinde meydana gelir ve bu yeteneklerin arasındaki farklıklar haliyle onları birbirinden 
üstün kılar, bunun örneğini birçok sanat dalında görmek mümkündür. Mesela hat sanatına 
bakarsak, tarih boyunca binlerce hattat gelmiş geçmiş ama öyle isimler ve eserler ortaya çıkmış ki 
kalitesi ve mükemmelliği açısından daima varlığını sürdürmüştür. Bu bakımdan Ahsen-i 
takvimde, en güzel biçimde yaratılan insan, kendisine verilen bu kemâli, davranışlarında ve 
eserlerinde de göstermesi gerektirmektedir. 

Çalışmam boyunca beni yönlendiren, bakış açımı genişleten, ilk danışman hocam 
rahmetli Prof. Dr. Fevzi GÜNÜÇ’e Allah’tan rahmet diler, ardından çalışma devamında 
destek çıkan, her türlü yardım ve destekte bulunan danışman hocam Yrd.Doç.Dr. Fatih 
ÖZKAFA’ya, Doç.Dr. İlham ENVEROĞLU’na, Prof.Dr. Bilal KUŞPINAR’a ve 
kütüphane çalışmam ve bütün araştırmalarım boyunca yardımlarını esirgemeyen Bölge 
Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Bekir ŞAHİN’e teşekkürlerimi borç bilirim. Dil 
kullanımı açısından her ne kadar düzgün ifadeler kullanmaya çalışmış olsam da, 
Türkçeyi sonradan öğrendiğimden kaynaklanan bazı kullanım hatalarından dolayı özür 
dilerim.  
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 Konya 2013
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ÖZET 

Ahsen-i Takvîm ve sanat bir birini tamamlayan iki kavramdır. Ahsen-i Takvîm 

vasfını taşıyan her nesnenin haliyle sanat değeri olan bir yanı vardır. Aynı zamanda 

herhangi bir şeye sanat vasfını verebilmemiz için, kıvamı güzel veya güzel biçimde 

yapılmış olması gerekmektedir. Bu bakımdan sanat eserini ortaya çıkaran insan, kendisi 

de kıvam ve biçim açısından yaradan tarafından en güzel şekilde yaratılmıştır. 

İnsan, Allah’ın (cc.) bir halifesi olarak yaratılmıştır. Kendisine yaratılış esnasında, 

içine üflenen ruhla beraber intikal eden bazı özellikler onu diğer varlıklardan üstün 

kılmıştır. Bu üstünlük birçok davranışına yansıdığı gibi sanatına da yansımıştır. İnsan 

yaratılış itibariyle sahip olduğu güzellikleri başta tabiat olmak üzere, etrafında olan her 

şeyde görüp ona yakışacak şekilde bir eser ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle sanat, insanın 

Ahsen-i Takvîm’i uygulamaya çabaladığı bir alan olmuştur. Bunun sonucu olarak artık 

sanatta Ahsen-i Takvîm vasfını hep aramıştır. 

Menşe’i Kur’an-ı Kerim olan “Ahsen-i Takvîm” kavramından hareket ederek, 

önce ilahi sanat ve ardından doğa ve kâinattaki en güzel yaratılış biçimi ele 

alınmaktadır. Doğadaki altın oran bulunuşunu ve tecellisini inceledikten sonra da sanat 

eserlerine nasıl yansıtıldığını izah edilmiştir. Bu bağlamda mimari, geleneksel ve resim 

sanatından örnek verilmiştir. Bütün bunlar ele alınırken, “Ahsen-i Takvîm” yani 

yaratılışın en güzel biçimini ile güzellik ve fıtratla bağlantısına değinilmiştir. 
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SUMMARY 

The best of stature (Ahsen-i Takvîm) and arts are two complementary concepts. 
Every object that bears the qualities of Ahsen-i Takvîm naturally has an artistic value. 
In addition, in order for anything to have the qualities of art, it must be made in or have 
the best of composition, i.e. stature. In this regard, man, who creates works of art, has 
accordingly been created in the best of stature and composition by The Creator. 

Man was created as the caliph of Allah. Various characteristics which passed to 
the human being through the soul blown into him during creation make him superior to 
all other creatures. This superiority is reflected in his arts as well as in many of his 
behaviors. Man has innately created works of art in a way that fits in well with his self, 
and with the beauties that he owns and sees all around him, i.e., especially nature. For 
this reason, art has always been an avenue of Ahsen-i Takvîm applications for man, 
whereby he has always been involved in the quest of achieving the qualities of Ahsen-i 
Takvîm.  

In the present study, divine art and the best form of creation in nature and universe 
were discussed respectively, based on the concept of “Ahsen-i Takvîm” in the sense it is 
used in The Quran.  The existence and manifestation of the golden ratio in nature were 
analyzed, and then how it was reflected in the work of arts was explained. In addition, 
examples from architectural, traditional, and art works were also included. Another 
point discussed in the study among others was the correlation between “Ahsen-i 
Takvîm”, i.e. the best of form of creation, and beauty. 
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GİRİŞ 

 

1. Konunun Tanımı 

Konu, hayatımıza Kur’an-ı Kerim vasıtasıyla giren Ahsen-i Takvîm kavramını ve 

sanata yansımasını ele almaktadır. Kavramın geçtiği âyet-i kerimeden başlayarak 

Allah’ın (cc.) isimlerinde tecellisine daha sonra bu kavramın, en güzel biçimde (Ahsen-i 

Takvîm)’de yaratılan insanın yaratılışına ve sanat eserine nasıl yansıdığını gösteren bir 

konudur. “Ahsen-i Takvîm” ve  “Altın Oran” bir birini tamamlayan bu iki kavramı 

anlamak için her birini örneklerle izah etmeye çalışılmıştır. 

2. Konunun Amacı ve Önemi 

Bu araştırmada, insanın sahip olduğu Ahsen-i Takvîm gibi üstün özelliklerin 

sanatına nasıl yansıdığı izah edilmeye çalışılmıştır. Bu anlamda hayatımıza giren bir 

kavramın önemini ve derinliğini ortaya çıkarmak suretiyle insanın yaratılışında olan 

mükemmelliğe dikkat çekmeye çalışılmıştır. Özellikle de böyle bir kavramın Allah (cc.) 

tarafından halifesi olarak yarattığı insan için söylenmişse kavram çeşitli kaynaklara göre 

açıklanarak, kâinatta tecellisine ve yansımasına dikkat çekerek Ahsen-i Takvîm’in 

gayesi izah edilmeye çalışılmıştır. Bu gaye kapsamında insanın yükümlü olduğu 

güzellik ve mükemmellik anlayışı konusunda nasıl olması gerektiğine dikkat 

çekilmiştir. 

3. Araştırma Yöntemi 

Sanatta Ahsen-i Takvîm konusu, Tîn Suresi’nin dördüncü âyetinde geçen Ahsen-i 

Takvîm ibaresinden yola çıkarak ele alınmıştır. Allah’ın (cc.) esmasında tecelli ettiği 

gibi, insanın yaratılışına nasıl yansıdığını izah etmeye çalışarak daha sonra insanın 

çıkarmış olduğu eserlerde nasıl görüldüğünü anlatmaya çalışılmıştır. Bu konuyla alakalı 

başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere çeşitli kaynaklardan istifade edilmiştir. 
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1. AHSEN-İ TAKVÎM KAVRAMI 

1.1. Kavramın çıkış kaynağı 

Ahsen kelimesi Arapçada güzel anlamına gelen “hüsn” kökünden “ef’al” vezninde 

türetilmiş. İsm-i tafdil denilen bu iştikak türü kendisinden sonraki kelimenin önemine 

dikkat çekmektedir. Hüsn çirkinliğin zıddıdır, bundan “fa’il” vezninde olan “hâsin” 

kelimesi ay için kullanılmıştır (Cevheri, 1956: 2009). Asma’i ise hüsnün büyüleyici 

tarafına dikkat çekerek, “hüsn gözlerde, cemal ise (güzellik) burunda olur” demektedir. 

(Büstani, 1927: 515). Takvîm kelimesi ise kıvam manasından gelip biçim anlamındadır. 

Aynı zamanda insanın boyunu ve dik duruşunu ifade eden bir tabirdir (Lahham, 2005: 

621). 

Fotoğraf 1: Tîn Suresi,  

 

Hattat Hamid Aytaç’ın Kur’an-ı Kerim’i. 

Istılah bakımından Ahsen-i Takvîm, “Yaratılışın en güzeli” En güzel yaratılış, en 

güzel biçim demektedir. 

Ahsenü’t-takvîm remzi mihr-i ruhsârındadır (Rûhî-i Bağdadî).  

Kanda buldun ahsen-i takvîmi sen 

 kandan alır feyzi işbu cân ü ten (Aziz Mahmud Hüdâyî).  
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Allah (cc.) bu hususta, “Size sûret verdi ve sûretlerinizi güzel kıldı” (40/64) âyet-i 

kerime’siyle tenbihte bulunmuştur. Bu önem “ahsen” kavramının birçok yerde 

kullanılmasına sebep olmuştur, örneğin Kur’an-ı Kerim’e Ahsenü’l-Hadis (söyleyişlerin 

en güzeli), Hz Yusuf’un kısasına Ahsenü’l-Kasas (Kıssaların en güzeli), her şeyin hâliki 

olan Allah’a (c.c) Ahsenü’l-hâlikin: “yaratanların en güzeli” en güzel yaratıcı ifadeleri 

gibi kullanılmış olup Türk edebiyatına da geçmiştir (Ayverdi, 2006: 60). 

“Ahsen-i Takvîm” ifadesi, “Andolsun ki biz insanı en güzel şekilde yarattık.” 

(et-Tîn 95/4) mealindeki âyette geçmektedir, yukarıdaki Kur’an-ı Kerim’in sayfasında 

görüldüğü gibi, (Fotoğraf 1). Yaratıkların en mükemmeli olan insandaki güzelliğin 

kaynağı, bazı âyet ve hadislerde dile getirildiği üzere, Allah’ın onu “tesviye etmesi”, 

“kendi eliyle” yaratıp ruhundan üflemesi (Sâd 38/72), kendi sureti üzere yaratması 

(Buhârî, “Ezan”, 11; Müslim, “Birr”, 32) ve onu yeryüzünde kendine halife kılmasıdır 

(el-Bakara 2/30). İnsan, bazılarına göre hem ruh hem beden, bazılarına göre ise sadece 

ruh yönünden yaratılmışların en güzelidir. Birincilere göre ruh güzelliği daha önemli 

olmakla beraber, o vücut ve Şekil itibariyle de yaratılmışların en güzelidir; tam 

manasıyla mükemmel bir varlıktır.  İkinci görüşü savunanlara göre illiyyîn’de ruh 

olarak en güzel şekilde yaratılan insan daha sonra beden kafesine konularak “esfel-i 

sâfilîn” denilen madde âlemine indirilmiştir (et-Tîn 95/5); tekrar ilk ve en güzel şeklini 

elde etmek için çabalamaktadır (Uludağ, 1989: 178). 

Şâmil İslam Ansiklopedisi’nde ise Ahsen-i Takvîm şu şekilde açıklanmaktadır:  

Ahsen, en güzel, en iyi, çok güzel manasına gelen Kur’anî bir tabirdir. Kur’an-ı 

Kerim’de çok geçmektedir. Hadislerde ise, ahlâk, huy, ses, amel, kaza ve hidayet 

terimleriyle kullanılmıştır. Bu hadisler, daha çok ahlâkla ilgili hadislerdir. “İman 

yönünden inananların en kâmili, ahlâk bakımından en güzel olanıdır.” (Ebu Davud, 

Sünne, 14). 

“Ahsenü’l-hadis” söz ve kelâmın en güzeli demektir. Bu tabir de Kur’an-ı Kerim 
için kullanılmaktadır: “Allah kelâmının en güzelini indirdi.” (ez-Zümer, 39/23) 
Ahsen’ül halikîn; yaratıcıların en iyisi manasındadır. Çünkü Allah (cc.) her şeyi en 
güzel bir şekilde yaratmıştır. “halk” ve “yaratma” fiilinin Allah’a (cc.) has bir fiildir. 
İnsanda ise bu fiilin tecellisi olarak ibdâ’ “ابداع” (güzellik bakımından benzeri olmayan 
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bir şeyi icat etmek) fiilini görmek mümkündür. “Ahsenü’l-Kasas”, En güzel anlatış veya 
en güzel kıssa demektir. Bunun da Kur’an’da bir yerde geçtiği görülmektedir. “Bu 
Kur’an’ı vahyetmemizle biz sana kıssaları en güzel şekilde anlatıyoruz. Oysa daha önce 
sen bunlardan habersizdin.” (Yusuf, 12/3). Bu ayete göre, Ahsenü’l-Kısas; kıssaların en 
güzeli manasına gelmektedir. Bu arada “en güzel beyân” olarak da mana verilmiştir 
“Ahsenü Takvîm”, En güzel şekil, biçim, tarz manasındadır. “Gerçekten biz insanı en 
güzel bir biçimde yarattık.” (et-Tin, 95/4). Takvîm, eğriyi düzeltmek, kıvama ve düzene 
koymak, kıymetlendirmek manalarına gelmektedir. Müfessirler, bu ayetteki güzellik ve 
kıymetliliğin hem maddî ve hem de manevî olduğunu söylemişlerdir. İnsan maddî 
yönlerinden olduğu gibi; manevî bakımlardan da diğer canlılardan daha üstündür. 
Özellikle bu manevi yönler: İyiyi kötüden ayırma, gönül zenginliği, ahlâk güzelliği gibi 
hususlarda kendisini daha belirgin bir şekilde göstermektedir (Gazali, 2012). 

 Bütün bunları dikkate alarak “Ahsen-i Takvîm” kavramın Kur’an ve hadis 
menşeli olduğunu görülmektedir. Şüphesiz ki kelime itibariyle söz konusu kavram, 
dilde hep var olmuştur, fakat ayet-i kerimede zikir edilmesiyle beraber ayrı bir 
ehemmiyet kazanmıştır. Yaratanın, yaratmış olduğu kulu için “Ahsen-i Takvîm” ifadesi 
kullanmış olması, ona ayırt edici bir gözle baktığını göstermektedir. Bu da haliyle 
kavramın önemine önem katmaktadır, özellikle sanat ve güzellik bakımından 
incelendiğinde. 

1.2. Konuyla İlgili Bazı Kavramlar 

1.2.1. Takvîm ve Kıvam 

Kıvam ve takvim her ikisi,  düzeltilmiş, düzgün olmuş, ayakta dikilmiş 

anlamındaki “keveme” “َقوم َ َ ” kökünden gelmektedir. Arap dilinde bir çok mecazi ve düz 

anlamı olan bu kelimeler, en çok ayağa kalkmak, dikilmek ve boyun güzelliği 

anlamında kullanılmıştır (Hanefi, 1307H: 36). 

 

1.2.2. Hüsn 

 “ سنُح ” kelimesi Arapçada mastar olup, kökünden gelen birçok iştikakın 

kaynağıdır. “Hesen” bir isimle beraber kullanıldığında bu isme güzellik veya iyilik 

sıfatını katar, örneğin “Hattun Hasen” denildiğinde güzel bir hat (yazı) demektir. Onun 
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gibi “Hulkün Hasen” güzel ahlak manasına gelmektedir. (Hanefi, 1307H: 176). “Ahsen” 

kelimesi ise, iştikak babından “ism-i tafdîl” olarak bilinmektedir, bu da başka bir kelime 

veya ismin önüne eklendiğinde bu ismin önemine dikkat çeker, onu üstün kılmaktadır. 

Bu bakımdan “Ahsen-i Takvîm” denildiğinde, en güzel kıvam diye anlaşılmaktadır. 

1.2.3. Cemal ve Güzellik 

"İhsan ve hüsn" mânâsında güzellik, Yüce Yaratıcı'nın bütün yarattıklarında, 

onlara verdiği şekil, kabiliyet, renk (sıbğa) ve sıfatlarda; özellikle insanda, onun suret ve 

siretinde, zâhir ve bâtınında, müstesna yapısında kendini göstermektedir. Aynı kökten 

gelen “hüsnâ” kelimesi de Allah'ın isimlerinin ve kullarını mükâfatlandırmak üzere 

hazırladığı cennetinin sıfatıdır.(Lahham, 2005: 319).  

"Zînet" kelimesiyle ifade edilen güzellik göğü süsleyen yıldızlarda, süs eşyasında, 

binek olarak kullanılan hayvanlarda, kadın ve erkek elbisesinde, kadınların takıları ile 

vücutlarının belli noktalarında, genellikle insanları dünyaya bağlayan ve oyalayan 

maddi güzelliklerde yerini bulmaktadır. Bütün bu güzelliklerin ya Allah'a ait olduğu 

yahut da Allah tarafından yaratılarak kullarına sunulduğu ısrarla vurgulanmış, insanların 

eseri olan estetik güzelliğe hemen hemen  hiçbir atıfta bulunulmamıştır. Bu tutum, 

İslâm sanatını ve Müslüman sanatkârları etkilemiş olmalıdır ki, onlar hiçbir zaman 

yaratıcılıktan bahsetmemiş, yaratmaya özenmemiş, ilahi sanatı taklide veya tahrife curet 

etmemişlerdir. Bütün yaptıkları öncelikle ilahi sanatın temaşasından yüce Sâni'e (sanatla 

yaratana, güzel yaratana) ulaşmaya, O'nun yücelik, kemal ve cemalini idrak etmeye 

çalışmak, sonra da O'nun güzeli sevdiğinden hareketle yaptıklarında bunu (O'na layık 

olanı, kuluna yakışanı) (Bahnassi, 1986:86) ortaya koymaya gayret etmek olmuştur.  

Müslümanların estetik duygularını da bir ölçüde tatmin eden güzellik arayışı ve 

yaşayışı daha ziyade ruhta, mânâda ve ahlakta olmuştur; çünkü İlahî Kitap, güzelliği 

ifade eden hüsn, ihsan, cemil gibi kelimeleri, maddî ve estetik güzelden ziyade manevi 

ve etik güzel için kullanmıştır. Mutlak kâmil ve mutlak güzel Allah'tır. Mekândan ve 

maddeden münezzeh olan Allah'ın kemal ve cemalinin en kâmil mânâda tecelli ettiği, 

kendisinde gerçekleştiği (Allah'ın ahlakı ile ahlaklanan) kul, Muhammed Mustafa (s.a.) 

olmuştur. O'nun suretini değil de ahlak ve siretini yaşamak, onunla bütünleşmek ise 

müminlerin en yüce amaçlarını oluşturmuştur. Bu mânâda güzel, sünnettir (Hz. 

Peygamber'in ahlakı ve kişiliğidir), ona en fazla yaklaşan, mutlak kemale ve cemale de 
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en fazla yaklaşandır. Şairin "Manada güzel, ruhta güzel, tende güzelsin" derken tasnif 

ettiği güzelliklerden "mânâya ve ruha" ait olanlar, güzeli arayan müslümanları daha 

ziyade cezb ve meşgul etmiştir. (Hayrettin Karaman, 2013) 

Güzelin ölçüsü müslüman göre belli: Cemil olan Allah’ın hükmü. Güzel, Allah’ın 

güzel dediğidir. Bütün fıkıh usulü ile ilgili kitaplarda “husün-kubuh” konusu işlenir. Bu 

konuda görüşler şöyle özetlenebilir: “Güzel olan Allah, sadece güzel olan şeylerin 

yapılmasını emreder veya güzel olan Allah’ın emrettiği her şey güzeldir. Allah sadece 

çirkin olan şeyleri yasaklar veya Allah’ın yasakladığı her şey çirkindir.” (Kalkan, 

1993:46) 

“Şüphesiz ki Allah güzeldir, güzeli sever.” Hadis-i Şerifi de bu konuda 

müslümanlar açısından çıkış noktası kabul edilmiştir. Allah’ın emrettiği “ihsan”ın bir 

anlamı da güzelliktir. İslam, düşüncenin, hareketin, duyguların, sözün, sesin, davranışın, 

kısacası her çeşit ibadetin, yani her şeyin en güzelini ister. 

Kur'an'a göre güzel elbiseler insanlara gösteriş yapmak ve büyüklük taslamak için 

değil, ilahi huzura çıkmaya bir dış hazırlık ve huzur saygısına bir alamet olsun diye 

giyilmelidir. Heykel de güzel olabilir ama ona tapıldığı veya yaratmada Allah ile yarış 

tutulduğu zaman -bir başka ölçeğe göre- çirkinleşir. Kadının yüzünden başka da güzel 

yerleri (zineti) vardır, ama bu güzellik teşhir için değil, eş olan karşı cinse arz içindir; 

başkalarına arz ve teşhir edildiği zaman -bir tablonun işportaya düşmüş kopyası gibi- 

bayağılaşır. (Hayrettin Karaman, 2013) 

1.2.4. Kemâl 

Kemal kelimesi Arapçada karşılığı “tam olmaktır”. Kendisinden “Fâil” vezninde 

türenmiş olan “Kâmil” kelimesi ise “tam olan” (noksansız) anlamındadır. Bu bakımdan 

“İnsan-ı Kâmil” tabiri ortaya çıkmıştır. 

2. İSLAM MEDENİYETİNDE AHSEN-İ TAKVÎM’İN METAFİZİK BOYUTU 

2.1. Fıtrat Konusu 

Fıtrat “فطر” kökünden türemiş bir kelimedir. Yaratma anlamına gelen bu kelime, 

yoktan var edişten ziyade, emsalsiz yaratma, bir gaye için bir şeyin ortaya konulması, 

çıkartılması, var edilmesi anlamlarına gelmektedir. 
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 Diğer bir ifadeyle Fıtrat:  Örneksiz ilk yaratılış, yokluktan vücut sahasına 

Allah’ın iradesi ve kendisine has özellikleri ile birden çıkışı anlamına da gelir. Bunun 

için fıtrata “ tabiat ” da denilmiştir. 

 Dini terim olarak ise fıtrat:  “ Allah-u Teâlâ’nın mahlûkatı kendisini tanıtacak, 

insanı da mahlukata bakarak Allah’ı bilip tanıyacak, iman edip ibadet edecek kabiliyet, 

hal ve istidat üzere yaratmasıdır.”( İbn-i Manzur,1996:7 / 55) 

Allah (c.c) bu konuda şöyle buyurmaktadır: 

َوإذ أخذ ربُّك من بني آدم من ظھورھم ذریَّتھم وأشھدھم على " ََ َ ُ ِّ ُ َ َْ ْ ُْ َ ََ ِ ِ ِ َ ِ َْ َ ََ َُ ِ ُ َْ ْأنفسھم ألسْت بربكم قالوا بلى شھدنا أن تقولوا ِ ُْ ُُ َُ َ ََ َ َْ َِ َِ ُ ََ َ َِ ْ ِّْ ِ
َیوم القیامة إنا كنا عن ھذا غافلین َ َِ ِ ِ َ ِ ََ َ َّ ُ َّْ ِ َ َْ ْ"  

“Rabbin Âdemoğlunun sırtlarından zürriyetini çıkarmış ve onları kendi nefisleri 

üzerine şahit tutarak ; “ ben sizin rabbiniz değil miyim? “ diye onlara hitap etmişti. 

Onlar da: evet; biz buna şahidiz demişlerdi. İşte bu, yarın kıyamet günü, bizim bundan 

haberimiz yoktu, dememeniz içindir.” A’raf: 172. Bu âyet-i kerimenin tefsiri ile alakalı 

bir hadisi şerifte şöyle anlatılmaktadır: 

 “ İbn Abbâs'tan, onun da Peygamber (a.s)’ den rivayetine göre; Peygamber (a.s) 

şöyle buyurmuştur: Allah Teâlâ daha insanlar Âdem'in sulbünde iken onlardan Nu'mân 

da - yani Arafat’da - söz almıştır. Onun sulbünden yarattığı her zürriyyeti çıkarmış, 

önünde yaymış, saçmış, sonra onlarla yüz yüze konuşarak: Ben sizin Rabbiniz değil 

miyim? Demişti. Onlar da şöyle demişlerdi: Evet, biz buna şahidiz. Allah’ta buyurdu ki: 

Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz veya, bizi, bâtıla dalanların 

yaptıkları yüzünden helak mi edeceksin? Demeyesiniz diye, bunu böyle yaptık.” 

Ahmed: 1 / 272. 

İşte bu âyet-i kerime ve onu tefsir eden hadis-i şerifte de anlatıldığı gibi; Allah 

(c.c.) insanlığın babası olan Ademi ve onun zürriyetini ta ruhlar aleminde teker teker 

çıkarmış ve onları karşısına alarak; "ت بربكم ْألسْ ُ َِّ َ ِ َ َ"   “ ben sizin rabbiniz değil miyim ?”   

buyurmuş ve onlar da; evet! Ne demek tabi ki sen bizim rabbimizsin, diye bunu ikrar 

etmişlerdir. 
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 İşte bu gösteriyor ki, Adem ve onun sulbünden gelecek olan bütün insanlık 

Allah’ın varlığını, birliğini ve O’nun rabliğini ve rabbaniyetini kabullenmiş bir şekilde 

bu âleme gelirler. 

2.2. Esmâ’ül Hüsna’da Ahsen-i Takvîm 

El-Kayyüm 

Varlıklar, bir mekâna muhtaç olup olmama bakımından iki kısımdır: 

1) Bir mekâna muhtaç olanlar. Arazlar ve vasıflar gibi. Bunlar, kendi kendilerine 

kaaim olamayanlar, mevcudiyetlerini başlı başına devam ettiremeyenlerdir. 

2) Bir mekâna muhtaç olmayanlar. Cevherler gibi, bunlar kendi kendilerine kâim 

olurlar, mevcudiyetlerini başlı başına devam ettirebilirler. Ancak, her ne kadar cevherler 

kendi kendilerine kâim olup, tutunacak bir mekâna muhtaç olmaktan müstağni 

değillerdir. 

O halde, esas itibariyle cevherler de kendi kendilerine kâim olmazlar. Her ne 

kadar meydana geldikten sonra varlıklarının devamı için bir mekâna muhtaç değillerse 

de, vücûda gelebilmeleri için yaratıcıya muhtaçtırlar. 

Şimdi, öyle bir mevcut tasavvur edelim ki, kendi zâtı kendi zâtına kâfî gelsin, 

başkasıyla kaaim olmasın, mevcudiyetinin devamı hususunda başka birinin vücûdu da 

şart olmasın, işte bu vasıflardaki bir varlık mutlak olarak kendi kendine kaaîmdir. Eğer 

bu vasıflara sahip olmakla beraber, bir de, onsuz eşyanın varolması ve varlığının devam 

etmesi düşünülemiyecek şekilde, her mevcut ondan meydana gelir ve onunla kaim 

olursa, işte bu Kayyûm'dur. Çünkü onun kıvamı, yâni varlığı ve varlığının devamı kendi 

zâtından olduğu gibi, kendinden başka her şeyin kıvamı da onun zâtındandır. Bu da 

ancak ve ancak sâni yüce olan Allah'dır. (Gazalî, 1983:222) 

Kulun bu isimden alacağı hisse, Allah'tan başkasından müstağni olduğu 

miktarcadır. 
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El-vâcid / El-mâcid 

Vâcid; "kendisine darlık, fakirlik ve acizlik arzusu olmayan" demektir. Bu kelime, 

fâkid (yitiren, elde edemeyen, arzusuna ulaşamayan) karşılığında kullanılır. İhtiyâcı 

olmayan bir şeyi yitiren kimse fâkid sayılmaz. Zâtı ile ve zâtının kemâli ve alâkası 

bulunmayan bir şey kendisine hâzır olan kimse de Vâcid sayılmaz. 

Vâcid, kendisi için lüzumlu olan şeylerin hiçbirinden mahrum olmayan demektir. 

Ulûhiyyet sıfatları ve bunların kemâli hususunda kendisine gerekli olan her şey, şanı 

yüce olan Allah'ın zâtında mevcuttur. Bu itibârla O, Vacid'dir. 

O, mutlak Vacid'dir. O'ndan başkası, her ne kadar kemâl sıfatlarına ve bu 

sıfatların esbabına sahip ise de, yâni bu bakımdan Vâcid ismini almağa hak kazanırsa 

da, diğer birçok şeylere sahip değildir. Binâenaleyh bu bakımdan fâkid'dır. O halde 

Allah'ın haricindeki varlıklar ancak kendilerinden bir baş aşağı olanlara nisbetle Vâcid 

olurlar. (Gazalî, 1983:223) 

Mâcid de Mecîd manasınadır. Tıpkı Alim'in Alîm mânâsına olması gibi, Fakat fâil 

vezninde olan isimlerde bir mübalâğa vardır. Bunun mânâsı ise Şanlı, şerefi çok üstün 

olandır. 

El-habîr 

Allah O'dur ki, bâtınî haberler kendisinden gizlenemez. Gerek cismânî âlemde 

gerekse ruhanî âlemde, vuku bulan her bir hâdiseden, hareket eden her bir zerreden, 

alınan ve verilen her bir nefesten mutlaka haberdârdır, Habîr ismi, Âlim manasınadır. 

Fakat ilim “bilme”, bâtınî ve gizli şeylere izafe edildiği, yani bâtınî -gizli- haberleri 

bilme hakkında kullanıldığı zaman “haber” (haberi olma) ismini alır. Bu haberi alana da 

Habîr denir. (Gazalî, 1983:245) 

Habîr isminden hissesini almış bir insan, nefsini tekrar tekrar kontrol eder. Onda 

herhangi bir kötü huyun var olup olmadığını araştırır. Şayet böyle bir şeyle karşılaşırsa 

onu hemen kendisinden söküp atar. Bir daha böyle kötü bir huy sahibi olmamak için, 

her türlü tedbiri alır. İşte insanların böyleleri Habîr ismiyle anılmağa lâyıktır. 
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El-bedî:  

Allah Odur ki, hiç bir zaman ve hiç bir şekilde bulunamaz. Ne zâtında, ne 

sıfatlarında, ne fiillerinde ne de O'na ait herhangi bir şeyde benzeri olmayınca, O 

Mutlak Bedîdir. Eğer bu sayılanların herhangi birinde O'nün bir benzeri bulunursa 

Mutlak Bedî olamaz. Mutlak olarak bu isme ancak ve ancak şanı yüce olan Allah 

lâyıktır. O'nun için, bir "O'ndan önte oluş" yoktur ki, O'ndan önce bir benzeri var olsun. 

Her varlık O'ndan sonradır ve O'nun yaratmasıyla meydana gelmiştir. O'nun yarattığı ise 

O'nun misli olamaz. O halde, Allah, ezelî ve edebî olarak Bedî'dir, ezelî ve ebedî olarak 

benzersizdir. Peygamberlikte, yahut velilikte veyahut ta ilimde bir hususiyete sahip olan 

her kul ancak kendi asrında diğer insanlara üstün olabilmiştir, Bu da ancak kendisinin 

sahip olduğu hususiyete nisbetledir. Diğer hususiyetlerde ise başkaları üstündür. 

(Gazalî, 1983:247) 

2.3. Doğada Yaratılan Güzellik Ölçüsü: Altın Oran 

Bu maddeyi Ahsen-i Takvîm’in metafizik boyutu başlığı altında incelemenin 

nedeni, altın oran henüz keşfedilmemişken Ahsen-i Takvîm hep vardı. Sadece insan onu 

belli bir süre sonra fark edip ona farklı bir isim takmıştır. Bu nedenle insanda ve 

kâinatta altın orandan bahsederken biz sadece onların en güzel kıvamda yaratılmış 

olmalarına dikkat çekeriz.   

"Eğer uygulama veya işlev unsurları açısından hoşa giden ya da son derece 

dengeli olan bir forma ulaşılmışsa, orada Altın Sayı'nın bir fonksiyonunu arayabiliriz... 

Altın Sayı, matematiksel hayal gücünün değil de, denge yasalarına ilişkin doğal 

prensibin bir ürünüdür."(Bergil,1993:155) 

Mısır'daki piramitler, Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa adlı tablosu, ay çiçeği, 

salyangoz, çam kozalağı ve parmaklarınız arasındaki ortak özellikleri fark eden ve daha 

sonra onu araştıran Fibonacci isimli İtalyan matematikçinin bulduğu bir dizi sayıda 

gizlidir. Fibonacci sayıları olarak da adlandırılan bu sayıların özelliği, dizideki 

sayılardan her birinin, kendisinden önce gelen iki sayının toplamından oluşmasıdır. 

(Murchie,1999:58-59) 
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Fibonacci Sayıları: 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, ... 

Fibonacci sayılarının özelliklerinden biri, dizideki bir sayıyı kendinden önceki 

sayıya bölündüğünde birbirine çok yakın sayılar elde edilir. Hatta serideki 13. sırada yer 

alan sayıdan sonra bu sayı sabitlenir. İşte bu sayı "altın oran" olarak adlandırılır. 

ALTIN ORAN = 1,618 

233 / 144 = 1,618  

377 / 233 = 1,618  

610 / 377 = 1,618  

987 / 610 = 1,618  

1597 / 987 = 1,618  

2584 / 1597 = 1,618 

 

2.3.1. İnsan Vücudu ve Altın Oran 

Leonardo da Vinci insan vücudundaki ölçüleri belirlerken altın oranı kullanmıştır. 

(Resim 1) 
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Resim 1: Leonardo da Vinci insan vücudundaki ölçüleri 

 

Tosone, Augusta (2005). Leonardo da Vinci: The Complete Works,s.22 

Sanatçılar, bilim adamları ve tasarımcılar, araştırmalarını yaparken ya da 

ürünlerini ortaya koyarlarken orantıları altın orana göre belirlenmiş insan bedenini ölçü 

olarak alırlar. Leonardo da Vinci ve Corbusier tasarımlarını yaparken altın orana göre 

belirlenmiş insan vücudunu ölçü almışlardır. Günümüz mimarlarının en önemli başvuru 

kitaplarından biri olan Neufert'te de altın orana göre belirlenmiş insan vücudu temel 

alınmaktadır.(Richter, 1883:182) 

Bedenin çeşitli kısımları arasında var olduğu öne sürülen ve yaklaşık altın oran 

değerlerine uyan "ideal" orantı ilişkileri genel olarak bir şema halinde gösterilebilir. 

(Cumming,1985:63) 

İnsan vücudunda altın orana verilebilecek ilk örnek; göbek ile ayak arasındaki 

mesafe 1 birim olarak kabul edildiğinde, insan boyunun 1,618'e denk gelmesidir. Bunun 

dışında vücudumuzda yer alan diğer bazı altın oranlar şöyledir: 
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Parmak ucu-dirsek arası / El bileği-dirsek arası,  

Omuz hizasından baş ucuna olan mesafe / Kafa boyu,  

Göbek-baş ucu arası mesafe / Omuz hizasından baş ucuna olan mesafe,  

Göbek-diz arası / Diz-ayak ucu arası. 

Örneğin insan eli: 

İnsan parmakları üç boğumludur. Parmağın tam boyunun ilk iki boğuma oranı 

altın oranı verir (Şekil 1) (baş parmak dışındaki parmaklar için). Ayrıca orta parmağın 

serçe parmağına oranında da altın oran olduğunu fark edebilirsiniz. (Bergil,1993:87) 

Şekil 1: insan elindeki altın oran 

 

Bergil,1993:87 

İnsanın iki eli var, iki eldeki parmaklar 3 bölümden oluşur. Her elde 5 parmak 

vardır ve bunlardan sadece 8'i altın orana göre boğumlanmıştır. 2, 3, 5 ve 8 Fibonocci 

sayılarına uyar. 

2.3.3. İnsan Yüzünde Altın Oran 

İnsan yüzünde de birçok altın oran vardır. Ancak bu durum bilim adamları ve 

sanatkârların beraberce kabul ettikleri "ideal bir insan yüzü" için geçerlidir. (Fotoğraf 2) 
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Fotoğraf 2: İnsan yüzündeki altın oran 

 

Örneğin üst çenedeki ön iki dişin enlerinin toplamının boylarına oranı altın oranı 

verir. İlk dişin genişliğinin merkezden ikinci dişe oranı da altın orana dayanır. Bunlar 

bir dişçinin dikkate alabileceği en ideal oranlardır. Bunların dışında insan yüzünde yer 

alan diğer bazı altın oranlar şöyledir: 

Boyu / Yüzün genişliği,  

Dudak- kaşların birleşim yeri arası / Burun boyu,  

Yüzün boyu / Çene ucu-kaşların birleşim yeri arası,  

Ağız boyu / Burun genişliği,  

Burun genişliği / Burun delikleri arası,  

Göz bebekleri arası / Kaşlar arası. (Bergil,1993:87-88) 

2.3.4.Altın Dikdörtgen  

Kenarlarının oranı altın orana eşit olan bir dikdörtgene "altın dikdörtgen" denir. 

Uzun kenarı 1,618 birim kısa kenarı 1 birim olan bir dikdörtgen altın dikdörtgendir. Bu 

dikdörtgenin kısa kenarının tamamını kenar kabul eden bir kare ve hemen ardından 

karenin iki köşesi arasında bir çeyrek çember çizilir, kare çizildikten sonra yanda kalan 



15 

 

küçük bir kare ve çeyrek çember çizilip bunu asıl dikdörtgenin içinde kalan tüm 

dikdörtgenler için yapıldığında, ortaya bir sarmal çıkacaktır. (Şekil 2) 

Şekil 2: Altın Dikdörtgen 

 

İngiliz estetikçi William Charlton insanların sarmalları hoş bulmaları ve binlerce 

yıl öncesinden beri kullanmalarını "Sarmallardan hoşlanırız çünkü, sarmalları görsel 

olarak kolayca izleyebiliriz." diyerek açıklar. (Charlton,1970:51). 

Temelinde altın oranı yatan sarmallar doğada birçok örneğini görmek 

mümkündür. Ayçiçeği ya da kozalak üzerindeki sarmal dizilimler bu konuda 

verilebilecek ilk örneklerdir. Allah'ın (c.c.) kusursuz yaratışının ve her varlığı bir ölçü 

ile yarattığının bir örneği olan bu durumun yanı sıra birçok canlı büyüme sürecini de 

logaritmik sarmal formunda gerçekleştirir. Bunun sarmaldaki yayların daima aynı 

biçimde olması ve yayların büyüklüğünün değişmesine karşın esas şeklin (sarmal) hiç 

değişmemesidir. Matematikte bu özelliğe sahip başka bir şekil yoktur. (Bergil,1993:77) 

2.3.5. Sarmal Formundaki Altın Oran 

Bilim adamları deniz dibinde yaşayan ve yumuşakça olarak sınıflandırılan 

canlıların taşıdıkları kabukların yapısını incelerken bunların formu, iç ve dış 

yüzeylerinin yapısı dikkatlerini çekmiştir: (Fotoğraf 3) 
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Fotoğraf 3: Sarmal deniz kabuğu  

 

"İç yüzey pürüzsüz, dış yüzeyde yivliydi. Yumuşakça kabuğun içindeydi ve 

kabukların iç yüzeyi pürüzsüz olmalıydı. Kabuğun dış köşeleri kabukların sertliğini 

artırıyor ve böylelikle, gücünü yükseltiyordu. Kabuk formları yaratılışlarında kullanılan 

mükemmellik ve faydalarıyla hayrete düşürür. Kabuklardaki spiral fikir mükemmel 

geometrik formda ve şaşırtıcı güzellikteki “bilenmiş” tasarımda ifade edilmiştir."( The 

Golden Section in Painting, 2012) 

Yumuşakçaların pek çoğunun sahip olduğu kabuk logaritmik spiral şeklinde 

büyür. (fotoğraf 4). Bu canlıların hiçbiri şüphesiz logaritmik spiral bir yana, en basit 

matematik işleminden bile habersizdir. Peki, nasıl olup da söz konusu canlılar kendileri 

için en ideal büyüme tarzının bu şekilde olduğunu bilebiliyorlar? Bazı bilim adamlarının 

"ilkel" olarak kabul ettiği bu canlılar, bu şeklin kendileri için en ideal form olduğunu 

nereden bilmektedirler? Böyle bir büyüme şeklinin bir şuur ya da akıl olmadan 

gerçekleşmesi imkânsızdır. Bu şuur ne yumuşakçalarda ne de -bazı bilim adamlarının 

iddia ettiği gibi- doğanın kendisinde mevcuttur. Böyle bir şeyi tesadüflerle açıklamaya 

kalkışmak çok büyük bir akılsızlıktır. Bu ancak üstün bir aklın ve ilmin ürünü olacak bir 

tasarımdır. 
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Fotoğraf 4: Salyangoz kabuğundan bir kesim 

 

Biyolog Sir D'Arcy Thompson uzmanı olduğu bu tür büyümeyi "Gnom tarzı 

büyüme" olarak adlandırılmıştı. Thompson'ın bu konudaki ifadeleri şöyledir: 

"Bir deniz kabuğunun büyüme sürecinde, aynı ve değişmez orantılara bağlı olarak 

genişlemesi ve uzamasından daha sade bir sistem düşünemeyiz. Kabuk giderek büyür, 

fakat şeklini değiştirmez." (Thompson,1966:257) 

"Nautilus'un kabuğunun içinde, sedef duvarlar ile örülmüş bir sürü odacığın 

oluşturduğu içsel bir sarmal uzanır. Hayvan büyüdükçe, sarmal kabuğunun ağız 

kısmında, bir öncekinden daha büyük bir odacık inşa eder ve arkasındaki kapıyı bir 

sedef tabakası ile örterek daha geniş olan bu yeni bölüme ilerler." (Morrison, 1961:128) 

Hayvanlar dünyasında sarmal formda büyüme sadece yumuşakçaların kabukları 

ile sınırlı değildir. Özellikle Antilop, yaban keçisi, koç gibi hayvanların boynuzları 

gelişimlerini temelini altın orandan alan sarmallar şeklinde tamamlarlar. (Fotoğraf 5). 

(The Golden Section in Painting, 2012) 
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Fotoğraf 5: Koçboynuzu sarmal formu: 

 

Filler ile soyu tükenen mamutların dişleri, aslanların tırnakları ve papağanların 

gagalarında logaritmik sarmal kökenli yay parçalarına göre biçimlenmiş örneklere 

rastlanır. Eperia örümceği de ağını daima logaritmik sarmal şeklinde örer. 

Mikroorganizmalardan planktonlar arasında, globigerinae, planorbis, vortex, terebra, 

turitellae ve trochida gibi minicik canlıların hepsinin sarmala göre inşa edilmiş 

bedenleri vardır. 

2.3.6. Mikrodünyada Altın Oran 

Mikroorganizmalarda altın oran barındıran üç boyutlu formlar oldukça yaygındır. 

Birçok virüs ikosahedron yapısında bir biçime sahiptir. Bunların en ünlüsü Adeno 

virüsüdür. Adeno virüsünün protein kılıfı, 252 adet protein alt biriminin düzenli bir 

biçimde dizilmesi ile oluşur. İkosahedronun köşelerinde yer alan alt birim ise beşgen 

prizmalar biçimdedir. Bu köşelerden diken benzeri yapılar uzanır. 

Virüslerin altın oranları bünyesinde barındıran formlarda olduğunu tespit eden ilk 

kişi 1950'li yıllarda Londra'daki Birkbeck Koleji'nden A. Klug ile D. Caspar'dır.13 

Üzerinde ilk tespit yapılan virüs ise Polyo virüsüdür. Rhino virüsü de Polyo virüsü ile 

aynı formu gösterir. 

Virüsler böyle altın orana dayalı özel bir formlara sahiptirler ki, insanın zihninde 

canlandırmasını oldukça zordur. Bu formların kâşifi A. Klug bu konuyu şöyle açıklıyor: 
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"Caspar ile ben, küresel bir virüs kılıfı için optimum tasarımın ikosahedron tarzı 

bir simetriye dayandığını gösterdik. Böyle bir düzenleme bağlantılardaki sayıyı en aza 

indirir... Buckminster Fuller'in yarı küresel jeodezik kubbelerinden çoğu da benzer bir 

geometriye göre inşa edilirler. Bu kubbelerin oldukça ayrıntılı bir şemaya uyularak 

monte edilmeleri gerekir. Halbuki virüs, bir virüs kılıfı, alt birimlerinin esnekliğinden 

ötürü kendi kendini inşa eder." (Klug, 1987:46) 

Klug'un bu açıklaması çok açık bir gerçeği bir kez daha ortaya koymaktadır. 

Bilim adamlarının "en basit ve en küçük canlı parçalarından biri" olarak gördükleri 

virüslerde bile hassas bir planlama ve akıllı bir tasarım vardır. Bu tasarım, dünyanın 

önde gelen mimarlarının gerçekleştirdikleri tasarımlardan çok daha başarılı ve üstündür. 

(Bergil, 1993:82). (Fotoğraf 6) 

Fotoğraf 6: Bir virüsün mikroskobik görüntüsü 

 

Dodekahedron ile ikosahedron, tek hücreli deniz yaratıkları olan ışınlıların silisten 

yapılma iskeletlerinde de ortaya çıkar. 
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Işınlılar (radiolaria), her köşesinden birer yalancı ayak çıkan düzgün 

Dodekahedron gibi, bu iki geometrik formdan kaynaklanan yapıları, yüzeylerindeki çok 

çeşitli oluşumlarla birlikte değişik güzellikteki bedenleri oluştururlar. (Bergil, 1993:85). 

Büyüklükleri bir milimetreden daha küçük olan bu organizmalara örnek olarak, 

ikosahedron yapılı Circigonia Icosahedra ile dodekahedran iskeletli Circorhegma 

Dodecahedra'nın adları verilebilir. (Weyl,1952).  

2.3.7. DNA'da Altın Oran 

Canlıların tüm fiziksel özelliklerinin depolandığı molekül de altın orana 

dayandırılmış bir formda yaratılmıştır. Yaşam için program olan DNA molekülü altın 

orana dayanmıştır. DNA düşey doğrultuda iç içe açılmış iki sarmaldan oluşur. Bu 

sarmallarda her birinin bütün yuvarlağı içindeki uzunluk 34 angström genişliği 21 

angström'dür. (1 angström; santimetrenin yüz milyonda biridir) 21 ve 34 art arda gelen 

iki Fibonacci sayısıdır. (Bergil, 1993:86). (Şekil 3) 

Şekil 3:DNA’nın yapısı 

 

2.3.8. Kar Kristallerinde Altın Oran 

Altın oran kristal yapılarda da kendini gösterir. Bunların çoğu gözle 

görülmeyecek kadar küçük yapıların içindedir. Ancak kar kristali üzerindeki altın oranı 

gözlerinizle göre bilirsiniz. Kar kristalini oluşturan kısalı uzunlu dallanmalarda, çeşitli 

uzantıların oranı hep altın oranı verir (Becer,1991:16) (Şekil 4). 



21 

 

Şekil4:Kar Kristali 

 

 

Şüphesiz ki örnekler bunlarla sınırlı değildir. Buna benzer durumlar gökyüzündeki 

galaksilerde, fizikte, matematikte, müzikte ve başka şeylerde de bulunabilir. Bunun yanı 

sıra altın oran, insanın ortaya koyduğu bazı eserlerde de görülebilir, nitekim sanatın 

ahsen-i takvîm ile ilişkisinden bahsederken buna hem mimari eserlerden hem hat 

sanatından örnek verilecektir. 
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3. YARATILANDA AHSEN-İ TAKVÎM TECELLİSİ 

3.1. İlahi Sanatı Düşünmeye Sevk Eden Bazı Sebepler 

Daha önce belirttiğimiz gibi, insan diğer varlıklardan akıl ve mantıkla üstün 

kılınmıştır. Bu sebeple kendi varlığını düşünerek ve inceleyerek içindeki saklı hazineleri 

keşfedip, arkasında bulunan mutlak gücü tanımaya çalışmıştır. Yaratanın yardımı 

olmadan bu yüceliği anlamak mümkün değildir. Bu sebeple konuyla ilgili açıklayıcı 

âyet ve hadisler, konuya ışık tutmaktadır. 

Sahih olup olmadığı tartışma konusu olmakla beraber, meşhur kutsî hadisin 

burada hatırlanması gerekir: “Ben bir gizli hazine idim; bilinmeyi sevdim, bilinmek için 

insanları yarattım.”Allah’ın bilinmeyi istemesi bir anlamda sahip olduğu güzelliğe ve 

mükemmelliğe dikkat çekmesi demektir. Bir anlamda kendini beğenen Allah, yokluk 

aynasında tecelli ve kendi güzelliğini temaşa etmiş (Ayvazoğlu, 2004: 66) ve doğal 

olarak Allah’ın kendi zatından kendini tanımlamak için yaratmış olduğu insana bir 

şeyler vermiştir. Böylece insan Allah’ın kendisine vermiş olduğu önem ve aynı 

zamanda sorumluluğu bir nebze bilmiş olmalı ki daha sonra bu âlemin yaratanına 

yaklaşarak kendini mükemmel bir şekilde ifade edebilme gayreti içinde olsun. 

İbnü’l Arabi, “Allah güzeldir ve güzelliği sever” (Fotoğraf 7), hadisini de bu 

çerçevede yorumlayarak Allah’ın aşkı ve buna dayanarak bütün tutkuların temeli ve 

sebebinin de güzellik olduğunu söylemektedir. Özellikle de maşuk ile âşık (Hâlik ve 

Mahlûk) arasında olan aşk, (İbn’ül-Arabi, 1911: 369). Fotoğraf 2’de söz konusu hadisin 

metni, hattat İsmail Hakki Altunbezer tarafından istiflenmiş olarak görmek mümkündür. 

Allah’ın insanı en mükemmel biçimde yaratması ve daha sonra insanın yaptıklarında o 

mükemmelliği yansıtması bu aşka dayanır. Her şeyin “en güzeli”, mutlak güzelin elde 

edilmesine yöneltir. “Göklerin dönüşünü aşkın dalgalarından olduğunu bil” diyor 

Mevlâna “aşk olmasa idi, dünya donar kalırdı! (Ayvazoğlu, 2004: 66). 
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Fotoğraf 7: Hattat İsmail Hakki Altunbezer eseri. 

 

Mevlâna Müzesi, A. Gölpınarlı Kütüphanesi, 2135. 

İbn’ül-Arabi’nin bu tespitinden yola çıkarak, Allah’ın (cc.) güzelliği tecelli ettiği 

Esma’ül-Hüsna’ya baktığımızda ilk olarak “hüsn” kökünden gelen güzel anlamında 

Hüsna kelimesini görürüz. “Güzel isimler” Allah’ın (cc.) güzel adlarıdır. Şüphesiz ki 

Allah’ın bütün isimleri güzeldir, fakat onlardan bazıları doğrudan konumuzla ilgilidir. 

Bunların ele alınmasında konumuzu açıklayıcı olması bakımından faydalı olacaktır:  

“el-Halik”: Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan 

var eden büyüklükte eşi olmayan. 

“el-Bari”: Eşyayı ve her şeyin vücudunu birbirine uygun halde yaratan. 

“el-Musavvir”: Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren 

“el-Kadir”: İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan. 

“el-Bedî”: Örneksiz, misalsiz, acayip ve hayret verici âlemleri yaratan. 

“er-Raşid”: Bütün âlemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.  
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Allah’ın (cc.) bu isimlerini inceledikçe insanın aciz olduğunu göründüğü gibi, bir 

o kadar da mükemmel olduğunu görülür. Onun aczi, Hâlik’in gücü karşısındadır, 

mükemmelliği ise bu celâl ve kudretin tecellisinden az da olsa almış olduğu payından 

kaynaklanmaktadır, El-Hâlik sıfatından ibdâ kabiliyetini, El-Bedî’den güzelliği aldığı gibi. 

Şüphesiz ki her yönden mükemmelliğin ve belâgatin yegâne örneği olan Kur’an-ı 

Kerim’de, kâinatı ve ilâhi sanatı düşünmeye sevk eden ayetler da vardır. Cihanın 

yaratıcısının âlemde olan güzellik tecellileri insanı daha derin düşünmemeye sebep 

olmaktadır.  

Ey insan, bilinsin ki, Allah (cc.) bu âlemi, varlık ve birliğine alâmet edip, tüm eşyada, 

görecek gözü olanlara sanatını ortaya çıkarmakla hikmetinin gerçeklerini duyurmuştur. 

Bunun sebebi kullarını, kendini tanıma konusunda rağbete getirmektir. Bu âyetlerin bazısı:  

“Göklerin ve yerin hükümdarlığının Allah’a ait olduğunu bilmez misin? Allah’tan 

başka dost ve yardımcınız yoktur.” (Bakara 2/107).  

“Allah, kendisinden başka tanrı olmayan, kendisini uyuklama ve uyku tutmayan, 

diri. Her an yaratıklarını gözetip durandır. Göklerde olan ve yerde olan ancak onundur. 

Onun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? Onların işlediklerini ve işleyeceklerini 

bilir, dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Hükümdarlığı, gökleri ve 

yeri kaplamıştır, onların gözetmesi ona ağır gelmez. O, yücedir, büyüktür.” (Bakara 2/255). 

“Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah’tan gizli kalmaz. Ana rahminde sizi, dilediği 

gibi şekillendirir, ondan başka tanrı yoktur. Güçlüdür, hâkimdir.” (Âl-i îmran 3/5-6). 

“Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah’ındır, işler Allah’a varacaktır.” 

(3/109) “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde 

akıl sahiplerine şüphesiz deliller vardır, onlar, ayakta iken, otururlarken, yan yatarlarken 

Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler: “Rabbimiz! Sen bunu boşuna 

yaratmadın, sen münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru” derler (3/190-191) (Kur’an-ı 

Kerim ve Açıklamalı Meâli, 2010). 

Bu ve benzeri âyet-i kerimelerde Allah (cc.) insana her zaman yaratanın muazzam 

gücünü hatırlatıp onun bu gücün karşısında bir hiç olduğunu gösterdiği gibi, aynı 
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zamanda nasıl bir özelliğe sahip olduğunu da vurgulamaktadır. Çünkü insan her şeyden 

evvel Allah’ın halifesi olarak yaratılmıştır. 

Aynı zamanda başka âyet-i kerimelerde bu gücü nasıl ve nerde kullanılacağını da 

göstermektedir:  

“Gaybın anahtarları onun katındadır, onları ancak o bilir. Karada ve denizde olanı 

bilir. Düşen yaprağı, yerin karanlıklarında olan taneyi, yaşı kuruyu -ki apaçık bir 

Kitap’tadır- ancak o bilir “ (6/59). 

“Göklerde ve yerde olanlar onundur; hepsi ona boyun eğmiştir.” (30/26) “Yakinen 

bilenlerden olması için İbrahim’e göklerin ve yerin hükümranlığını şöylece gösterdik.” (6/75). 

“Doğrusu ben yüzümü, gökleri ve yeri yaratana, doğruya yönelerek çevirdim, ben 

puta tapanlardan değilim.” (6/79). 

“Yerde ve gökte hiç bir zerre Allah’tan gizli değildir; bundan daha küçüğü veya 

daha büyüğü şüphesiz apaçık bir Kitaptadır.” (10/61) “Göklerde ve yerde olana bakın, 

de” (10/101). 

“Göklerde ve yerde olan her şey Rahman’ın kulundan başka bir şey değildir. And 

olsun ki ilmi onları kuşatmış ve teker teker saymıştır.” (19/93-94) “Eğer yerle gökte 

Allah’tan başka tanrılar olsaydı, ikisi de bozulurdu. Arşın Rabbi olan Allah, onların 

vasıflandırdıklarından münezzehtir.” (21/22). “Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez 

misin? İsteseydi onu durdururdu. Sonra biz, güneşi, ona delil kılıp yavaş yavaş 

kendimize çekmişizdir.” (25/45-46). “Dağları yerinde donmuş sanırsın, oysa onlar 

bulutlar gibi geçerler. Bu herşeyi sağlam tutan Allah’ın işidir. Doğrusu o, 

yaptıklarınızdan haberdardır.” (27/88). “Rüzgarı gönderip bulutları yürüten, oları gökte 

dilediği gibi yayan ve kısım kısım yığan Allah’dır. Artık sen de aralarından yağmurun 

çıktığını görürsün. Allah’ın kullarından dilediğine verdiği yağmurla daha önceden 

kendilerine yağmur indirilmesinden ümitlerini kesmiş oldukları için onlar seviniverirler. 

Allah’ın rahmetinin belirtilerine bir bak; yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? 

Şüphesiz ölüleri o diriltir, her şeye kadirdir.” (30/48-50). 
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“Allah’ın geceyi gündüze, gündüzü geceye kattığını, her biri belirli bir süreye 

doğru hareket edecek olan güneşi ve ayı buyruk altında tuttuğunu; Allah’ın 

yaptıklarınızdan haberdar olduğunu bilmez misin?”(31/29), (Kur’an-ı Kerim ve 

Açıklamalı Meâli, 2010). 

Bu âyet-i kerimeler ve buna benzer çok sayıda âyetlerde, bize üstünlük sağlayan 

sahip olduğumuz aklı en küçük zerrelerden en büyük nesneye kadar her alanda 

kullanmamız icap ettiğini göstermektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de hep “düşünmez 

misiniz, görmez misiniz, ibret almaz mısınız?” gibi ifadeler kullanılmıştır. Bundan 

anlaşılıyor ki insanın üzerine yaratıldığı Ahsen-i Takvîm kendisinde büyük ölçüde 

tecelli ettiği gibi, beraberinde büyük sorumluluklar da getirmiştir.  

3.2. Ahsen-i Takvîm’in İnsandaki Tecellisi 

Daha önce bahsedildiği gibi İbn’ül-Arabi’ye göre Allah, (cc.) insanı hayy (diri), 

âlim (bilen), kadir (güç yetiren), mürid (irade sahibi), mütekellim (konuşan), semii’ 

(duyan), basîr (gören), hakîm (hükm eden)dir. Bu sebeple bazı âlimler, Allah’ın (cc.) 

insanı kendi suretinde yaratmış fikrini savunmuşlardır (İbn’ül-Arabi, 1911: 371). 

İnsandaki estetik duygusu, güzelliğin sebebi ve kaynağı olan Allah’ın (cc.) ona 

yaratılışı esnasında kendinden intikal eden tecelliler şeklinde ortaya çıkar. İnsan bazı 

olay ve eserlerin etkisiyle özel estetik ve tatlara, yüksek haz ve zevke ulaşır. Bu sebeple 

Sâni’i-Hakîkî tarafından yaratılan insana göre sanat, insanın Ahsen-i Takvîm’de 

yaratılış özelliğine dayanan estetik bir uğraştır. Bu bakımdan diğer varlıklardan farklı 

olarak yaratılan insan birçok özellik taşımaktadır. Düşünme, konuşma, gülme, irade gibi 

Allah’ın emanetini yüklenme, O’nun halifeliği, tefekkür ve hepsinden önemlisi din 

duygusu; yani iradesiyle, serbest seçmesiyle Allah’a inanıp kulluk etmesi, güzeli 

sevmesi, estetik duygular gibi yüksek hisler de insanın yaratılışında, yani fıtratında 

mevcuttur. İnsan bu hislere doğuştan sahip bulunmaktadır (Kalkan, 1997: 68). Daha 

önce Tîn süresini birçok müfessire göre izah etmeye çalışırken, Yazır’ın konunun 

izahında Hz. Ali’nin şiirinden bir örnek vererek konuyu özetle aydınlatmıştı. Bu şiirde 

Hz. Ali şöyle buyurmaktadır: “Senin ilacın sendedir, fakat bilmiyorsun! Hastalığın da 

sendendir, ama görmüyorsun! Sen, kendim küçük bir cisim sanıyorsun, hâlbuki bütün 

kâinat senin içindedir.” (Elmalılı, 1971: 311). Bu bakımdan insan bir gayedir (Keklik, 
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1967: 128) ve bu âlemin bütün varlıklarıyla beraber içindedir, yeter ki farkında olsun 

(Fotoğraf 8). 

Fotoğraf 8: Hattat Halim Efendinin Kalemiyle Hz. Ali’nin Sözü. 

 

Kaynak: Uğur Derman koleksiyonundan – image-11 

Allah tarafından insan ruhuna yerleştirilen güzellik duygusu ve sanattan zevk 
alma ölçü ve ahengin ruha tad vermesi gibi özellikleri insandan söküp atmak mümkün 
değildir. Bunlara sahip olmaktan daha önemlisi, bunları yerli yerince ve kararınca 
kullanmaktır (Kalkan, 1997: 69) buna ancak Allah’ın (cc.) El-Bari, Er-Raşid gibi 
isimlerinden almış olduğumuz payı yardımcı olabilir. Çünkü varlık âleminde bulunan 
her şey, Allah’ın çizdiği yolda yürümekte ve O’nun buyruğu doğrultusunda hareket 
etmektedir. “Tüm varlıklar Allah’a ibadet ve itaat içindedirler: ‘O’nu hamd ile teşbih 
etmeyen hiçbir şey yoktur.” (KK. İsra; 44). Meseleye şekil açıdan da bakacak olursak, 
vücudumuzda olan her organ onu göstermektedir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, 
Marifetname’sinde birkaç tanesini şu şekilde anlatmaktadır:  



28 

 

“Dimağ (beyin): Yumuşak ve bağımlı bir cevherdir ki, rengi beyaz bulunmuştur. 

O, atar ve toplardamarların özünden, dimağın anası olan zardan ve kafatasına bitişik 

olan zardan birleşmiştir. Dimağın yapısı bir üçgene benzer ki, onun tabanı başın ön 

tarafında, iki kenarı ile kuşatılmış olan açıları başın arka nahiyesinde kılınmıştır. 

Bedenin his ve hareketi, dimağ ile tamamlanmıştır ki, beden hisleri yumuşak sinirler ve 

uzuvların hareketleri, sert sinirler vasıtasıyla bulunmuştur. Hikmetleri yukarıda 

bilinmiştir.” 

“Gözler: İkisinden her birisi yedişer tabakadan ve üçer rutubetten bileşmiştir. 

Toplamı, on tabaka demekle bilinmiştir. Birinci tabaka, mültehimedir ki, havaya temas 

eden tabakadır, ikinci tabaka, kariniyyedir ki mültehimeden sonradır. O. renksiz 

yaratılmıştır ki, altında olan tabakanın rengiyle renkli kılınmıştır. Üçüncü tabaka, 

ayniyyedir ki, ya siyah veya şehlâdır. Ya sarı veya mavidir. Mültehimenin altında, 

rengiyle benzeşmiş zebradır. Ayniyye tabakasından sonra beyaz rutubettir ki, şeffaf ve 

berraktır, bundan sonra camsı rutubettir ki, erimiş cama benzer. Beşinci tabaka, 

şebekiyedir ki, camsı rutubetten sonradır, altıncı tabaka, meşimiyedir ki, ona 

benzemiştir. Yedinci tabaka, şaibeyidir ki, hepsinden sert ve göz kemiğine bitişik 

bulunmuştur. Bu tabakaların faydalan uzun bir zeyil olduğundan, kısa geçilmiştir” 

“Kulaklar: İkisinden her birisi sadece et, kıkırdak ve hassas sinirden bileşmiştir. 

Menfaatleri, sesi kabul etmek bilinmiştir. “  

“Dil: Et, atar ve toplardamarlar ile hassas sinirden ve yemek borusuna bitişik olan 

zardan bileşmiştir. Menfaati, yemeğin tadını almak, lokmayı çevirmek, kelamı eda 

etmek ve yutmayı tamamlamak bulunmuştur” 

“Yürek: Kozalak şeklinde koni bir cisimdir ki, tabanı göğsün ortasında, tepesi sol 

tarafta konulmuştur. Rengi kırmızı nar bulunmuştur. O, latif et ile sert zardan 

bileşmiştir. O, tabii hareketin menbaı bilinmiştir. Onun iki karıncığı vardır ki, sağ 

karıncığı, az ruh ve çok kan ile dolu olmuştur. Onun kanalları vardır ki, onlarla yürekten 

akciğer tarafına gıda gidip, akciğerden yüreğe ferah hava gelmiştir. Onun sol karıncığı, 

az kan ve çok ruh ile dolmuştur. O, atardamarların bitiş yeri olmuştur.” (Erzurumlu. 

2003: 391-392) ve buna benzer vücudun her organında ibret almak mümkündür. 
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3.3. Ahsen-i Takvîm’in Kâinattaki Tecellisi 

Yaşadığımız dünyada ve dünyanın yer aldığı evrende çok büyük bir uyum vardır. 

Pencereden dışarıya sadece bir göz attığımızda bile bu uyumun pek çok deliliyle 

karşılaşırız. Gökyüzündeki bulutlar, ağaçlar, çiçekler, hayvanlar ve buna benzer tüm 

örneklerde kusursuz bir düzen ve simetri söz konusudur. 

Dikkatli bakan bir göz yalnızca canlıların değil, doğadaki her şeyin olması 

gerektiği gibi, yerli yerinde olduğunu hemen görecektir. Üstelik her şeyin insanın 

hizmetine verilmiş olduğunu, gökyüzünün masmavi, ferahlatıcı renginin, çiçeklerin 

rengârenk görünümlerinin, yemyeşil ağaçların, otlakların, geceleyin karanlık içinde 

dünyayı aydınlatan ayın, yıldızların ve daha saymakla bitirilemeyecek kadar çok güzelliğin 

Allah’ın sanatının tecellileri olduğunu anlayacaktır (Yahya, 1999: 116) (Fotoğraf 9). 

Fotoğraf 9: Sani’-i Hakiki’nin sanatına bir örnek. 

 

Kâinatın ilk mertebesi kesif topraktır. Son mertebesi ise nefs-i tahire (melek gibi) 

olup gayet latiftir. Zira madenlerin evveli toprak ve suya, sonu bitkiye ulaşır. Bitkinin 

evveli madene ve sonu hayvana çıkar. Hayvanların evveli (en ilkeli) nebata, sonu insana 

ulaşır. İnsan nefsinin evveli hayvana, sonu meleki ve temiz olan nefse ulaşır. Kemal, 

ancak orada hâsıl olur (Erzurumlu. 2003: 8). 
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Belirlendiği gibi “er-Raşid”, bütün âlemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle 

akıbetine ulaştıran, Allah’ın (cc.) güzel isimlerindendir. Allah’ın (cc.) kudreti ile 

uyduların ve burçların süfli cisimlerde maddi yapılarda tesirleri daimi olduğundan bütün 

halkın şekil, hâl, ahlak ve tavrı, henüz ana karnında nutfe iken rast gelen baht ve tali’leri 

tesirlerinden meydana gelmiştir (Erzurumlu. 2003: 9) ve içinde bulunduğumuz bu 

ahenkli düzen bir Ahsen-i Takvîm tecellisidir (Fotoğraf 10). 

Fotoğraf 10: Uzaydaki düzeni gösteren bir fotoğraf. 

 

Kur’an-ı Kerim, belîğ üslûbuyla ve sıklıkla dikkat çekerek, ibret almamız için 

kâinata, tabiata, göklere, mevsimlere, mahlûkata bakmamızı ister, emreder. Bu şekilde 

nizamı daha iyi görecek, dolayısıyla Sâni’i-Hakîkî’yi (Gerçek Sanatkârı) O’nun sanat 

eserleri aracılığıyla daha iyi tanınmış olacaktır. Kâinat, akılları yerinden oynatan, 

Allah’ın eşsiz kudret sergisidir. Tabiat galerisindeki sanat eserlerine bakan insan eğer 

devamlı gördüğü şeyleri alışkanlık ve âdet haline getirmese ve basite indirgememiş olsa 

idi, hayranlık ve şaşkınlıktan, bırakın kendisi sanat eserleri meydana getirmeyi, hiç bir 

şeyle uğraşamaz hale gelirdi (Kalkan, 1997: 64-65). 
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Tabiata bakıldığında her bitkinin ya da hayvanın kendi türüne özgü renk ve 

desenlere sahip olduğunu görülür. Üstelik bu renk ve desenlerin her birinin canlılar için 

farklı anlamları vardır; çiftleşme çağrısı, kızgınlık, tehlike uyarısı ve bunlar gibi pek çok 

kavram hayvanlar arasında renkler ve desenler ile anlam kazanır (Yahya, 1999: 106). 

Bütün bunlar her yönden yaratıcının sanat ve mükemmelliğin yönünü yansıtmaktadır 

(Fotoğraf 11). 

Fotoğraf 11: Sani’-i Hakiki’nin sanatına başka bir örnek. 

 

Goby Balığı-Filipinler 

 

3.3. Dinî Kaynaklara göre Ahsen-i Takvîm 

3.3.1. Ahsen-i Takvîm’in Tefsîr Anlamı 

Ahsen-i Takvîm, Kur’an kaynaklı bir kavram olduğuna göre müfessirler 

tarafından nasıl izah edildiğini görmekte fayda vardır. İbni Kesîr’e göre, Tîn Sûresinde 

Allah (cc.) ilk üç âyette, kasem ettikten sonra “Doğrusu Biz, insanı en güzel biçimde 

yarattık” demektedir. İşte yeminin konusu budur. Allah’nın (cc.) insanı en güzel 
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biçimde yaratmış olması, boyu posu düzgün, organlar yerinde, güzel bir biçimde 

yaratmış olmasıdır (İbn-i Kesîr, 1990: 8512). Mecm’aü’t-Tefasîr ise bize az da olsa farklı 

görüşler sergilemektedir, Ahsen-i Takvîm burada insanın gençliğe erdiği zaman en güzel 

surette olduğunu anlamına gelmektedir (İbn-i Abbâs, 1979: 536). Farklı bir görüşe göre de 

vücudun dik durmasına, suratın güzel olmasına ve kâinatın bütün özellikleri insanın 

şahsında toplanmasına işaret etmektedir (Kâdi, 1979: 536). Buna benzer bir görüşte Ahsen-i 

Takvîm, insanın vücudu dik bir şekilde yaratıldığı, bununla beraber kendi yemeğini kendi 

eliyle yiyor olduğu, diğer yaratıklardan akıl, ilim ve mantıkla ayırt edildiğini anlamına 

gelmektedir (Hâzin, 1979: 536). Her ne kadar bu görüşler az farklılıklar arz etse de, 

hepsinin güzellikte ve mükemmellikte toplandıkların görmekteyiz. 

Elmalılı Hamdi Yazır’ın tefsirinde ise “لقد خلقنا االنسان في أحسن تقویم” âyet-i kerimesi 

şu şekilde izah edilmektedir: Gerçekten biz insanı en güzel bir biçimde yarattık, yani 

insan cinsini maddi ve manevi olarak, doğrultmanın, kıvama koymanın, 

biçimlendirmenin en güzelinde, en güzel biçimde olarak yarattık في أحسن تقویم  terkibi, 

في أحسن تقویم ًكائنا  “kıvama koymanın en güzelinde olduğu halde” manasına zarf-ı 

müstekarr olarak insanın yaratılırkenki halini bildirmektedir.  

Takvim, eğriyi doğrultmak, kıvama nizama koyma, kıymet biçme, 

kıymetlendirmek manalarına gelir. Sonundaki tenvin belirsizlik ve büyüklük için olarak 

“ahsen-i takvim”, herhangi bir biçimlendirmenin veya büyük bir biçimlendirmenin en 

güzeli demek olur. Bu ise her manasıyla biçimlendirmenin en güzel biçimi demek 

olacağından maddi manevi her türlü güzelliği kapsar. Belinin doğrulmasından, 

biçiminin güzelleşmesinden, kuvvet ve melekelerinin yükselmesinden akıl, irfan ve 

ahlâkıyla ilahî güzelliğe ermesine kadar gitmektedir. Belinin doğrulmasını, boy posunun 

düzgün olmasını bütün bu manalardan kinaye olarak veya dıştan içe geçmek, yerden 

göğe yükselmek için bir başlangıç olarak düşünebiliriz (Elmalı, 1971: 311). 

3.3.2. İslam Düşüncesinde Ahsen-i Takvîm’in yeri  

3.2.2.1. Muhyiddin İbn-i Arabi 

İbn’ül-Arabi “إن هللا خلق آدم على صورتھ” (Allah, Adem’i kendi suretinde yaratı) 

Hadis-i Şerif’e istinaden, Allah’ın insanda topladığı gerçeklerin âlemde dağılan 
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gerçeklerden ibaret olduklarını kanaatindedir. Âlemin varlıkları bu insani hazineye 

adanmıştır. O yüzden dimdik bir vücut, düzgün ve kontrollü hareketleri ve benzeri 

görülmemiş insani bir suret görmekteyiz (İbn’ül-Arabi, 1981: 7) ve bu yüzden melekler 

insan suretinde zuhur etmişlerdir. âyet-i kerime’de olduğu gibi “ًفتمثل لھا بشرا سویا ” 

(Melek, ona düzgün bir insan olarak göründü) veya Hadis-i Şerif’te “ ًوأحیانا یثمتل لي الملك

ًرجال ” (Melek, bazen bana bir adam olarak görünüyor) düşüncesinin büyük bir kısmında 

insan yer alan İbn’ül-Arabi, insan-ı kâmilden ilk bahseden filozoflardan bir tanesidir. 

İnsan-ı Kâmil deyimi ilk defa İbn’ül-Arabi’de görülür (Keklik, 1967: 130).  

İbn’ül-Arabi’ye göre insan, Makro-kosmos’un (büyük âlem’in) özetidir. İnsan 
cirmi âlemin cirminden küçük olsa dahi, insan büyük âlemin bütün hakikatlerini 
kendinde toplamaktadır. İşte bu sebeple bilginler âleme Büyük İnsan adını verirler 
(İbn’ül-Arabi, 1911: 137). Yine İbn’ül-Arabi’ye göre İnsan bir Küçük Kainat, âlem ise 
bir Büyük İnsan’dır. Allah, insanı bütün âlemin (varlk’ın) hakikatlerini kendinde 
toplayan bir varlık olarak yaratmıştır (İbn’ül-Arabi, 1911: 167). İnsan-ı Kâmil, 
meleklerden daha şerefli (daha üstün) bir mertebeye yükseltilmiştir. Çünkü O, Allah 
isimlerinin bilgisine sahip kılınmıştır (İbn’ül-Arabi, 1911: 396). Çeşitli zıtlardan bir 
araya getirilmiş olan insanı (İbn’ül-Arabi, 1911: 117) Allah, “kendi sureti” (على صورتھ) 
üzerine yaratmıştır. 

3.3.2.2. Abdülkerim el-Cîlî 

Cîlî her ne kadar doğrudan ahsen-i takvîm’den bahsetmese de, o bir anlamda 

hocası İbni Arabi gibi insana çok önem vermiş ve bu konuda başı başına bir kitap 

yazmıştır. Abdülkerîm Cîlî’ye göre insanın kâmil ve en güzel oluşunun sebebi, 

“Hakk’ın nüshası” olmasıdır. İnsanın sahip olduğu fevkalade güzelliğe duyulan mecazi 

aşkı hakiki aşkın vasıtası saymıştır. (Uludağ, 1989: 178). Bu sebeple konuyla doğrudan 

temas eden Cîlî’nin görüşlerine uzunca bir yer verilebilir. 

Cîlî’ye göre insanın varlığını inkâr etmek caiz değildir, çünkü Allah insanı kendi 

suretinde yaratmıştır (Cîlî, 1316H: 9) ve buna göre insan gerçeği reddedemez. Allah 

kendi sıfatlarıyla insanı güzelleştirmiştir. O, Hayy’dır (diri) ve insanı da diri kılmıştır, 

O, Alîm’dir ve insanı da Âlim kılmıştır ve bunun gibi irade, kudret, işitme, görme, 

konuşm…, fakat Allah (cc.) Kibriya ve İzzet’le ayrılırken, insan zillet ve acizle 

ayrılmıştır (Cîlî, 1316H: 9). Buna istinaden Cîlî Allah’ın sıfatlarını dört gurupta 
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sınıflandırmıştır. Zatiye, Celâliye, Kemâliye ve Cemâliyedir (Cîlî, 1316H: 55) Cîlî’nin 

saydığı yaklaşık yüz yirmiye yakın sıfatların yüzde elli beşi güzellik sıfatları olan 

Cemaliye diye adlandırdığı sıfatlarlardandır. Cennet mutlak güzelliğin mazharı, 

Cehennem mutlak celâlin mazharı olduğu gibi, kâmil kul da bütün bu sıfatların mazharını 

temsil etmektedir (Cîlî, 1316H: 55). 

Cîlî'ye göre, saf ve basit öz kendisine adlar ve sıfatlar verilen gerçekte ya da İdealde 

varolan şeydir. Varlık iki türe ayrılır: 

1- Mutlaklık içinde Varolan ya da Saf varlık - Allah. 

2- Yoklukla birleşen Varlık -Yaratılış - Tabiat, 

Allah'ın ya da “Saf  Fikrin” özü anlaşılamaz; bilgi ilişki olduğu için ve bu öz her türlü 

ilişkinin ötesinde bulunduğu için onu hiçbir kelime ifade edemez. Uçsuz bucaksız boşlukta 

uçan akıl adların ve sıfatların perdelerini delerek geçer, zamanın geniş âlemini aşar, yolduk 

âlemine girer ve Saf Fikrin özünün yokluk olan bir varlık olduğunu görür bir çelişmeler 

toplamı. Bu özün iki “belirtisi” vardır; bütün geçmişte sonsuz hayat ve bütün gelecek 

zamanda sonsuz hayat, iki “niteliği” vardır, Allah ve kâinat, iki “tarifi” vardır, 

yaratılamazlık ve yaratılabilirlik. İki adı vardır, Allah ve insan, iki yüzü vardır, tecelli etmiş 

olan “bu dünya” ve tecelli edecek olan “gelecek dünya”, iki nümayişi vardır, gereklilik ve 

olabilirlik, iki görüş açısı vardır; birincisinden kendisi için yok, fakat kendisi olmayan için 

vardır; ikincisinden kendisi için var, fakat kendisi olmayan için yoktur. 

Ad, Cîlî’ye göre, adlandırılanı anlayışa rapteder, zihinde resmeder, muhayyilede 

temsil eder ve hafızada muhafaza eder. Ad, bir bakıma, adlandırılanın dışı, kabuğudur; 

adlandırılan ise içi, özüdür. Bazı adlar gerçekte değil, ancak ad olarak vardır; masallardaki 

"Anka" kuşu gibi. Bu, nesnesi gerçeklikte olmayan bir addır, Ne var ki, "Anka" nasıl 

mutlak surette yoksa Allah da mutlak surette vardır, O'na ne dokunulabilir, ne de 

görülebilir. "Anka" ancak fikir olarak var olmakla birlikte, “Allah” adının nesnesi 

gerçeklikte vardır ve "Anka" gibi ancak adlan ve sıfatları aracılığı ile bilinebilir. Ad Mutlak 

Varlığın bütün sırlarını açıklayan bir aynadır; aracılığı ile Allah'ın kendini gördüğü bir 

ışıktır. (İkbal, 1997:107) 
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İnsan manevi yolculuğunun birinci safhasında ad'ı düşünür ve bu adın mühürlediği 

tabiatı inceler; ikinci safhada Sıfat âlemine, üçüncü safhada ise Öz âlemine geçer, işte bu 

safhada insan-ı Kâmil olur; gözü Allah'ın gözü, sözü Allah'ın sözü, hayatı ise Allah'ın 

hayatı haline gelir. Tabiatı genel yaşayışına katılır ve “eşyanın hayatına nüfuz eder”. (İkbal, 

1997:108) Cîlî bu sıfatları şu şekilde sınıflandırmaktadır:  

1- Allah'ın kendisi olarak aldığı adlar ve sıfatlar (Allah, Tek Olan, Benzersiz Olan, 

Nur, Hakikat, Saf Olan, Canlı Olan). 

2- Allah'ın her türlü izzetin kaynağı olarak aldığı adlar ve sıfatlar (Ulu ve Yüce, 

Kadir-i Mutlak). 

3- Allah'ın her türlü mükemmellik olarak aldığı adlar ve sıfatlar (Yaradan, Hayır 

Sahibi, Ezici Varlık, Ebedi Varlık). 

4- Allah'ın her türlü Güzellik olarak aldığı adlar ve sıfatlar (Yaratılamayan, Tasvir 

Eden, Rahim. Olan, Her Şeyin Kaynağı). Bu adların ve sıfatların her birinin kâmil insanın 

ruhunu ve Tabiatı aydınlattığı kendilerine has faaliyeti vardır. Bu aydınlanmaların nasıl 

olduğu ve bunların ruha nasıl ulaştığı Cîlî tarafından açıklanmamıştır, onun bu konulardaki 

susuşu kendisinin görüşlerinin mistik yanını daha çok belirtiyor ve manevi kılavuzluğun 

gerekliliğini imâ ediyor. (İkbal, 1997:112) 

Cîlî, kâmil insanın evrenin koruyucusu olduğu inancındadır; şu halde, kendisine göre, 

kâmil insanın ortaya çıkması tabiatın devamı için gerekli bir şarttır. Bu yüzden, mutlaklığını 

terkeden Mutlak Varlığın kâmil insanda kendine döndüğünü görmek kolaydır; eğer tanrı-

insan olmasaydı bunu yapamayacaktı, çünkü o zaman ne tabiat, dolayısıyla da Allah'ın 

kendini görebileceği ışık olmayacaktı. Aracılığı ile Allah'ın kendisini gördüğü ışık Mutlak 

Varlığın tabiatında fark ilkesinin bir sonucudur. Cîlî bu ilkeyi şu mısraları ile anlatmaktadır: 

Eğer Allah birdir diyorsan, haklısın; ama eğer O ikidir diyorsan, bu da doğrudur. 

Eğer hayır diyorsan, ö üçtür, haklısın, çünkü insanın gerçek tabiatı budur. 

Şu halde, kâmil insan birleştirici halkadır. Bir yanda, bütün Asli adlardan ışık alır; 

öbür yanda, bütün ilâhi nitelikler kendisinde yeniden tezahür eder. Bu niteliklerden konuyla 

alakalı olanları şu şekilde sıralamak mümkündür:  
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1.  irade özellikleri gösterme ilkesi ya da Varlığın tezahürü. Cîlî bunu öz'ün 

gereklerine göre Allah bilgisinin nuru olarak tamamlıyor; şu halde bu da bilginin özel bir 

formudur. Bunun dokuz tezahürü vardır ki, bunlar aşkın ayrı ayrı adlarıdır; sonuncusu âşık 

ile ma'şuk'un, bilen ile bilinenin birbirinde eriyip özdeş oldukları aşktır. Aşkın bu şekli, 

Cîlî'ye göre, Mutlak Öz'dür; Hıristiyanlığın öğrettiği gibi, Allah aşktır. Cîlî burada, iradenin 

ferdi fiilinin sebepsiz sayılabileceği hatasına karşı temkinli davranır. Yalnız evrensel 

iradenin fiili sebepsiz olabilir; de¬mek burada Hegel'in Özgürlük İlkesini imâ etmekte ve 

insanın fiillerinin hem özgür, hem de sınırlı olduğunu ileri sürmektedir. 

2.  Kudret, kendini olumsuzlayarak, yani yaratılışla ifade bulur. Cîlî burada Evren'in 

yaratılıştan önce Allah'ın bilgisinde var olduğunu ileri süren Muhyiddin Ibn Arabi'nin 

görüşüne karşı çıkar. Bunun, Allah'ın evreni yoktan yaratmadığı anlamına geleceğini söyler 

ve evrenin bir kavram olarak varlığından Allah'ın zatında var olduğunu iddia eder. 

3.  Güzellik-tabiatte en az güzel görünen şey (yansıyan güzellik) gerçek varlığında 

güzelliktir. Kötülük sadece izafidir, gerçek varlığı yoktur; günah sadece izafi bir sakatlıktır. 

4. Yoğun haliyle ihtişam ya da güzellik. 

5.  Kemal-Allah'ın bilinemeyen dolayısıyla Sınırsız ve Sonsuz özü. (İkbal, 1997:119) 

3.3.2.3. Sadreddin el-Konevi  

Sadreddin el-Konevi, birçok eserinde Allah ve insan ilişkilerinden bahsederken, 

insanın kâinat içindeki yeri problemini, hem hareket noktası hem de gaye olarak 

göstermektedir. Allah başlangıç, insan ise bitiş noktasını teşkil etmektedir (Keklik, 

1967: 128). Bu bakımdan insan, Allah hakkında en kuvvetli delili teşkil etmektedir. 

Fakat Konevi’nin görüşü, olgun insana (insan-ı kâmil’e) mahsustur. Bu yüzden insan-ı 

kâmil Allah’ın en kuvvetli delili teşkil edip Hâlik ve mahlûk arasında ilâhi emirlerin 

nakledilmesi için bir vasıtadır. İnsan birçok makamlara sahip olmakla beraber, en büyük 

makam olarak Allah’ın halifesidir (Keklik, 1967: 130). Konevi’ye göre Allah’a dair en 

sağlam delili teşkil eden insan, bu sayede ilâhi isim ve sıfatlarına vakıf olabileceğini 

söylemektedir (Keklik, 1967: 135) ve yine de ona göre, kâinat nizamı içinde yaratıkların 

en mükemmeli olan insan, Allah ve kâinat münasebetlerinde de bir kilit noktası teşkil 

etmektedir (Keklik, 1967: 135). 
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3.3.2.4. Farâbî 

Farabi, var olmak için neden olması gerektiğini; eğer bir şey var olacaksa, 
kesinlikle diğerinin yardımıyla olacağını söyler. Işık, gerçekte sadece güneş olduğunda 
var olur. O, güneş varsa var olabilir, ama kendi doğasında gerekli varlık olmaz. Eğer 
güneş varsa, o zaman ışık kesinlikle var olur. Bu olası varlık, birinci nedenin varlığını 
gösterir, zira olası maddeler sürekli zorunluluğa, yani birinci varlığa gelir. Demek ki 
olası maddelerin amacı, sanki uzak değilmiş de, ona varlık verene gerekliymiş gibidir. 
Çünkü maddeler, kendi kendine varlık veremez; onlar için sürekli onlara varlık veren 
kesin bir varlık olmalıdır. 

Farabi, gökyüzlerinin hepsini, onların hareket etmesini düzenleyen bir ruhu 
olduğunu sanıyordu. Bu ruhlar, gücünü göğün aklından alır, zira bütün akıllar, güçlerini 
hareketin ilk uyarıcısından alırlar. El-Farabi şöyle der: “Daha gökyüzünün ve yıldızların 
hareketinde herhangi bir rol oynamayan onuncu hareket bilinci vardır. Hareket bilinci, 
ayın yörüngesinde bulunan, yani varlık ve yokluk dünyasının yörüngesinde olan dünya 
anlamına gelir. Bu bilinç bir taraftan dünya ruhlarının varlık nedeni, diğer taraftan dört 
temel elementin (yani suyun, havanın, ateşin ve toprağın) gökyüzü yardımıyla varlık 
nedeni olur. Gökyüzünün hareketinden ve onlardan birinin diğeriyle ilişkisinden çeşitli 
oranlarda ve karakter bakımından çeşitli hareketlerle karışan dört element ve sonuçta 
beden oluşur. Dört elementten oluşan beden, onun tarafından hareket yeteneği veren 
sıcak ve soğuk gücüne, bir de onun tarafından hareketi kavrama yeteneği veren nemlilik 
ve kuruluk gücüne sahiptir.” 

3.3.2.5. İmam Gazalî 

Gazali, Farabi ve İbn-i Sina’nın felsefe üzerine eserlerini inceleyip uzun bir 
okuma yaptıktan sonra öncelikle o güne kadar edinilmiş felsefi bilgiye hakimiyetini 
ıspatlayacak bir eser olan Mekasidü’l-Felasife’yi yazdı. 

İmam Gazali'ye göre "Sevgi" canlı varlığın, haz veren bir nesneye karşı eğilimli 
olmasıdır. Söz konusu eğilimin güçlenmesi haline aşk denir. 

Aşk duygusu, aşığın sevgilisine kul olması ve sahip olduğu her şeyi uğrunda feda 
etmesine yol açacağı bir dereceye varabilir. 

Elbette ki tasavvufi anlamda, aşık kul; sevgili, âlemlerin Rabbi olan Allah'tır. Aşk, 
bu hikayelerde de okuduğumuz gibi mecazi aşkla başlayarak yol alan ve Allah'a 
ulaştıran İlahi Aşk'tır. 
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4. İSLAM DÜŞÜNCESİ DIŞINDA GELİŞEN BAZI GÖRÜŞLER 

4.1. Platon 

Platon’un sanat anlayışına göre,  Sanat idelerin üçüncü dereceden taklididir. 

Çünkü sanatçı tek tek nesneleri taklit eder. Sanat idelerin kopyası olduğundan ideleri, 

yani hakikati göstermez. (Platondan sonra, sanat bizzat ideyi gösterir anlayışı 

savunulur.)  

Platon’a göre sanat: 

 1. Derece: ideler (hakiki olan tanrının yaratması sonucu var olan)  

2. Derece:  tek tek nesneler (idenin kopyası olan ve işçiler tarafından yapılan her 

şey)  

3. Derece: sanat, gölgenin gölgesi (kopya olan işçilerin yaptıkları her şey) sanatçı 

şeyleri oldukları gibi değil de, göründükleri gibi taklit eder. Bundan dolayı sanatçı 

şeylerin ancak bir yönünü görebilir ve gösterebilir. (idelerin bir yönünü gösterebilir.) 

Platon’a göre sanat ile gerçeğin kendisine ulaşılamaz. Platon’da sanatın pek bir önemi 

yoktur. Sanat diğer etkinliklerden sonra gelir. Örneğin bir kunduracının yaptığı bir 

ayakkabı, o ayakkabının resminden önce gelir.  Platon’a göre sanat üç türlüdür: Yapma 

sanatı, kullanma sanatı, benzetme sanatı. Bu iki sanat türünün önemli olduğundan pek 

şüphe edilmez.  Platon’da sanat önemsizdir.  Platon’un sanat türleri içinde en çok değer 

verdiği sanat türü müziktir, müziğin bir kısmıdır, yani “Frige” müziğidir. Platon’un 

sanat türleri içinde bir tek müziğin bir kısmına önem vermesinin nedeni, müziğin ahenk 

düşüncesi oluşturmasından dolayıdır. Frige müziği hariç tüm sanat türleri ve dallarının 

“yönetici (kral-filozof)” tarafından sınırlandırılması ve kontrol altında tutulması 

gerektiğini söyler Platon. Sanatın yönetici kontrolünde bulunmasını öne sürmesinin 

nedeni nedir? Sanatın zararlı yönlerinin önüne geçmektir. Platon’a göre sanatın iyisi de 

kötüsü de vardır, dolayısıyla kontrol altında tutulmazsa toplumu, devleti kötüye sevk 

edip düzenin bozulmasına yol açacağını söyler. Sanatın kötü yönü nedir? Kötü davranış 

modeli oluşturabilir ve böylece ahlakın bozulmasına yol açar. Sanat yönetici tarafından 

sınırlandırılmalıdır Platon’a göre. Sanat insanı ya aşırıya ya da eksik olana yöneltir. 
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Yanlış olan, kötü olan duygular ve eylemler insana normal gelir ve genelleşerek 

kontrolden çıkar. Onun için sanat sınırlandırılmalıdır. 

4.2. Lev Tolstoy  

Tolstoy’un sanat görüşü ile Platon’un sanat görüşü birbirine paraleldir. Bundan 

dolayı Platon ile beraber Tolstoy’u da sunmak uygun görülmüştür. Tolstoy, Platon’un 

görüşlerini aynen kabul eder. Tolstoy’a göre sanatın iyisi de kötüsü de vardır. “İyi 

sanat”,  “iyi insan” ile arasında kurulan kutlu bağın adıdır. Bir de “kötü sanat” vardır, bu 

sanat ise, ahlaksızlığı meşrulaştırmanın bir yoludur. Tolstoy’a göre, sanat etkinliğine 

ancak sınırları çizilmiş bir alanda izin verilmelidir. Duygular kendi başlarına bırakıldığı 

zaman hazzı tercih eder ve insanı yanlışa sürüklerler. Bundan dolayı, gerçek sanat 

öncelikli olarak insanın akıllı yönüne hitap etmelidir. 

Sanat Tolstoy’a göre tamamen özgürlükten kaynaklanan ve özgürlüğe bağlı kalan 

bir yolun başlangıcındadır. Bir sanatçının başarılı eserler verebilme çabasının çevre ve 

devletten gelen baskılarla sınırlandığını düşündüğünüzde, sanatçının eserinin değer 

yitirdiğini ve sanat piyasalarının değersiz eserlerle dolabileceğini fark edebilmek 

mümkündür. Böyle bir sınırlama, sanata verilen en büyük cezadır. (Tolstoy,1992:140) 

Gerçek bir sanatın, sanatçının görevi dünyanın maddi güzelliklerini ve ahlaksızlığı 

anlatmak değil; çirkinlikleri eleştirip, gerçekleri aydınlatılmış bir şekilde aktarıp iyiye 

yönlendirmek olmalıdır. Sanat fayda amacıyla toplumun çoğunluğuna hizmet etmelidir. 

Sanat bir fedakârlık abidesidir Tolstoy’a göre. Sanatçı fedakârlık yapabilmelidir, iyiye 

yönlendirmek için bu şarttır. Gerçek sanat eseri akla hitap etmelidir. Sanat kontrol altına 

alınmazsa ahlaksızlığa yol açar. Tolstoy’un Platon’dan farkı sanatın yönetici tarafından 

değil de, bizzat sanatçı tarafından kontrol altına alınması gerektiğini savunur 

(fedakârlık). Sanatçının amacı iyiye yönlendirmektir. Tolstoy’a göre, sanat toplum 

(insan) içindir.  Güzellikler ve çirkinlikler sanatın bir kriteri olmak zorundadır. Sanat 

konusunda eğer bir kriter belirlemek zorunlu ise, sanatçı doğru olanı bulup göstermeye 

çalışmalıdır. Önemli olan anlamak değil, yön vermektir. İyiye yönlendirmektir. Eğer bir 

etkinlik sanat için yapılıyorsa doğrudur. Ancak yalnızca zevkleri tatmin etmek için 

yapılıyorsa sapıklıktır, ilkelliktir. Güzellik anlayışımız sanatın ne olduğuna yönelik 

değil, ihtiraslarımızı tatmine yönelik çıkmazımızdır.  Buradaki sorun sanatın zevkten 
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olduğu görüşüdür. Tolstoy bunu eleştirir ve sanat’ın bizzat sanatkâr tarafından 

sınırlandırılması, kontrol altına alınmasını savunur. 

4.3.Friedrich Hegel 

Tek tek nesnelerde ideler görünmezler, ancak sanat eserleri ideyi gösterir. “Sanat 

eseri ona göre biriciktir ve ideyi gösterir.”  Sanat tamamı ile ihtiyacın dışındadır ve 

tekliğe sahiptir yani eşi benzeri yoktur onun.  Hegel, sanatın insanın hayal gücünü 

geliştirerek hakikate ulaştıracağını söyler.  Oysa Platon ve Tolstoy’ca düşünüldüğünde; 

resim ve heykel Hegel’in ifade ettiğinin tam tersine sınırlayıcıdır. Sanat düşünceleri 

kalıplaştırır ve sınırlandırır. Ayrıca resim ve heykel doğrudan doğruya Tanrıya ulaşmayı 

da engeller. Heykel ve resim ile soyut bilgiye ulaşılamaz. Dikkatlice bakıldığında 

Hıristiyan düşüncesinde Tanrı, ruh vb soyut kavramlar bu dünyadaki varoluştan, 

realiteden hareketle temellendirilmiştir. He ne kadar bu kavramların tek’lik ve 

biricikliği savunulsa da, onlar maddi bir yapıda ifade edilmiştir. (Örneğin, Tanrı İsa’nın 

insan şeklinde betimlenmesi…) Buradaki problem “Zihin Felsefesi” ile ilişkilidir. 

Madde ve soyut kavramlarının ifadesi, ne anlam ifade ettiği ayrıca bir problemdir. 

Soyut, maddenin bir türüdür. Örneğin, demir ile mıknatıs arasındaki ilişkide. İkisi 

arasındaki güç maddenin bir türü olan soyut enerjidir, güçtür. Hegel’e göre üç tür sanat 

vardır: şiir, resim ve heykel. Onun açısından en yetkin sanat şiirdir.  Platon sanata ne 

kadar düşman ise, Hegel de o kadar dosttur. “Hegel Hıristiyanlığı meşrulaştırmaya 

çalışır.” Genel anlamıyla felsefedeki sanat anlayışı sanat eseri tek ve biricikliğiyle 

beraber ideyi gösterendir.  Sanat idenin bilgisidir. 

Genel olarak sanat’a bakış (sanat nedir sorusuna verilen üç tür cevap vardır): 

● Taklit:  Platon ve Aristoteles Sanat bir taklittir. Platon’a göre mükemmel olan 

idelerdir. Aristo’ya göre mükemmel olan doğadır. Her iki düşünür açısından da 

sanat bir taklittir. Platon açısından sanat idelerin taklididir; Aristoteles 

açısından ise şeylerin (Doğa’nın) taklididir.    

● Yaratma: Buradaki yaratmadan kast edilen yoktan bir şey var etmek değildir. 

Var olan maddeye şekil vermektir.  Burada sanat da sanatçı da farklı olmakla 

birlikte oldukça değerli olarak kabul edilir. Sanatçı biriciktir ve tektir,  onun 
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üstün bir kişilikte olduğu kabul edilir.  Sanat eseri de biriciktir ve tektir. Dış 

dünyada karşılığı olan sanat eseri olamaz.  Problem: neyin sanat olduğu 

noktasındadır. Sanatı genel olarak birkaç konu ile sınırlandırırsak, sanatçının 

kim olduğu noktasında problem ortaya çıkmaktadır. Sanatçının kişiliği 

gerçekten farklı mıdır? Bir insanın sahip olduğu bir kabiliyetten dolayı onu 

diğer insanlardan üstün görmek doğru değildir.  İnsanların farklı kabiliyetlere 

sahip olmasının nedenini bilmiyoruz, ama her insanın ayrı bir kabiliyetinin 

olduğunu biliyoruz. Herkesin aynı alanda kabiliyetli olması imkânsızdır. 

Kilisenin resim ve heykeli çok kullanmasının bir sonucu olarak bu iki sanat 

oldukça değerli görülmüştür. Fakat resim ve heykel insanı sınırlar. Soyut 

kavramında sorun çıkar. Bundan dolayı Hıristiyanlık da soyut 

düşünülmediğinden tanrı ile insan arasına aracı bir vasıta olarak azizler girer. 

(İkono klast - put kıran) Tümdengelim akıl yürütme zorunlu olarak kendinden 

sonraki önermelerin doğruluğunu verir. Akıl kendi kendisine doğrudan 

müracaat edilirse doğruyu verir. Akıl doğruluğun kriteri değildir. Fakat akıl 

insanda var olan kriteri meşrulaştırmak için kullanılır. İnsan bir şeye taraftarsa 

akıl onu aşamaz, akıl niyeti aşamaz.     

● Oyun-Eğlence: Pratik bir amaç taşımaz. Sanat yanlıca haz ve beğeni 

duygusuna karşılık gelir. Sanat bir tür eğlencedir. İnsana haz verir. Üç 

görüşten en mantıklısı bu görüştür.  Bu görüşün ağırlık kazanmasının nedeni 

Sanat eserinden beklenen bir duyguyu uyandırmasıdır yani haz vermesidir. 

Pratik bir amacı yoktur. Birçok duyguyu uyandırarak büyük oranda haz verir.  

Akıl yönlendirici değil, yönlendirilmiş olanın meşrulaştırılmasının bir yoludur. 



42 

 

5. AHSEN-İ TAKVÎM VE SANAT 

5.1. Sanat Mahiyeti 

Sanat, insanların inanç, düşünce ve duygularını söz, ses, renk, çizgi, biçim gibi 

araçlarla güzel bir biçimde ve kişisel bir ifade ile anlatma çabasından doğan ruhi bir 

faaliyettir. 

“Sanat” Arapça’dan Türkçeye geçmiş bir kelimedir. Sözlük anlamı işlemek, 

yapmak anlamına gelen sun’ (صنع) kökünden türemiştir. Sanat, ustalık, hüner, marifet 

anlamlarında kullanılır. Batı dillerinde “art” kelimesiyle karşılanır. 

Sanat kelimesi Türkçede zanaat anlamında da kullanılır. (Aslı: Arapça صنعة) Yani, 

insanlar için gerekli olan maddi şeylerden birinin yapımına dayanan ve el yatkınlığı 

isteyen işe de sanat denir. “Onun sanatı terziliktir.” örneğinde ve “sanat altın bileziktir.” 

atasözünde kullanıldığı gibi. 

Bir şeyi güzel yapmak için uygulanan kuralların tümüne de sanat denir: 

“Konuşma sanatı”, “annelik sanatı” gibi. 

Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü, yine sanat kelimesiyle karşılanır: 

“askerlik sanatı”, “öğretmenlik sanatı” örneklerinde olduğu gibi. 

Bir şey yapmada gösterilen ustalık ve kabiliyete de sanat denir: “Hoşa gitme 

sanatı” gibi. (kalkan,1993:9) 

Sanatı zanaattan ayırmak için bazı sanatlar “güzel sanatlar” terimiyle ifade edilir. 

Bu anlayışa göre edebiyat, mimari, heykeltıraşlık, resim ve gravür güzel sanat kabul 

edilir. Sonra bunlara müzik ve dans da eklendi. 

Güzel sanatlar ikiye ayrılır: 

1. Göze hitap eden plastik sanatlar. 

2. Kulağa hitap eden fonetik sanatlar. 
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Resim, heykel ve mimarlık birinci bölümü; edebiyat ve müzik de ikinci bölümü 

teşkil eder. Bugün bunlara hem göze hem kulağa hitap eden tiyatro ve sinema da ilave 

edilir. Dans da güzel sanatlar içinde daha çok göze hitap eder, müziksiz düşünülemediği 

halde. İş o noktaya geldi ki, bugün operadan baleye, modelistlikten mankenliğe kadar 

yeni sanat türleri güzel sanat kabul edilmeye, hatta spor gösterilerine katılan figürlere 

(buz dansı, su balesi) güzel sanat anlayışıyla bakılmaya başlandı. 

Çok eski dönemlerden beri zanaatlar ve el sanatları da sanatın içinde 

değerlendirilirdi. Bu hem İslam âlemi, hem batı dünyası için geçerlidir. Batıda sanat 

kelimesi, bugün ona verilen anlamı ancak 19. yüzyılda almış ve sanat kavramı çağlara 

göre çok değişik anlamlar kazanmıştır. Sanat kavramı çağlara göre çok değişik anlamlar 

kazanmıştır. Geçmişte sanat kelimesine basit ve sınırlı bir mana verilirdi. Bir el işini 

kusursuz yapabilmek; ustalık ve hüner göstermek bir sanattı. Sanatçı üstün bir işçiydi 

sadece. Bugün arandığı gibi orijinal bir eser “yaratıcısı” olma şartı aranmazdı. Zamanla 

sanat ve sanatçı kelimelerine daha seçkin bir anlam verilmeye başlandı. Değer ölçüleri 

artık değişmişti. Sanatçı ile usta veya işçi arasında bir fark olduğu belirlendi. İşçi olağan 

işler yapardı. Sanatçının ise “olağanüstü” bir bilgi veya bir yetenek gerektiren eserler 

“yaratması” gerekiyordu. 

Bir nesnenin sanat ürünü sayılabilmesi için belirli özellikleri olması gerekir. Bu 

özelliklerden en önemlisi onun özgün ve tek oluşudur. Yani daha önce başkası 

tarafından yapılmış bir ürünü taklid ederek ortaya çıkarılan bir nesne güzel olsa da, 

kişinin kendi duygu ve düşüncelerini yansıtmadığı, yoğun “düşünsel yaratılıcılık” 

sürecinden geçmediği için sanat eseri sayılmaz. Fabrikada seri olarak çok sayıda 

birbirinin eşi ürünler de sanat eseri değildir. Onun için sanat; düş gücü, yaratıcılık ve 

yetenek gerektiren bir insan etkinliği olarak tanımlanır.(kalkan,1993:11) 

5.2. Hakiki Sanatkâr, Allah 

Tıpla ilgilenenler ve her branştan doktorlar, ya çok inatçı birer kâfir veya olgun 

birer mümin olma ile karşı karşıyadırlar. Eğer bile bile küfrü seçen inatçılardan 

değillerse insan vücudunu tanıdıkça, onu yaratan zatın büyüklüğünü daha iyi görecekler, 

kendi bilgileri ve yaptıklarının çok küçük şeyler olduğunu anlayacaklardır. Acziyetlerini 

itiraf ve yaratıcının büyüklüğünü kabul, onları iman basamaklarının zirvesine doğru 
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tırmandıracaktır. Güzelliğe ve sanata düşkün insanlar da kâinatta ve insandaki sanata 

bakıp hayran olacaklar ve bu güzellikler karşısında şükür secdelerini artıracaklardır. 

Kendilerinin ortaya koydukları sanat eserleri ile Allah’ın yarattıkları arasındaki 

mesafenin büyüklüğünü kavramaları oranında iman ve teslimiyetleri artacaktır. Sanatçı 

insan hiçbir şeyi yoktan var edememektedir. Allah’ın yarattıklarındaki ahenk ve nizamı 

görebildiği kadarıyla, taklitten başka bir şey olmayan eserine uyum ve intizamı ancak 

küçük çapta yansıtabilmektedir. Öyleyse insana ancak mecazi anlamda sembolik olarak 

sanatçı denmekte, gerçek sanatkâr, en büyük sanatkâr Allah olmaktadır. 

(kalkan,1993:64) 

İnsanın sanatı, Bedî, Muciz, Hâlik, Bârî ve Musavvir olan zatın sanatını anlamak 

içindir. Aslında sanat tefekkürdür. Allah’ın sanatına hayran olmaktır. Sanatı bu şekilde 

anlayan Hz. Muhammed (sav) tefekkür içinde şöyle dua ederlerdi: “Allah’ım, hayretimi, 

hayranlığımı artır!” Sanat, Allah’in her alandaki büyüklüğünü takdir edebilmek; bu 

takdir ve hayranlık içinde sübhanallah diyebilmek. 

Yaratıklara ve onlardaki güzelliklere bakarak yaratanı hatırlama, maddeye manevi 

bir yön kazandırır. Her varlık taşıdığı sanatlarla “Ben, Allah’ın sanat eseriyim” der. Bu 

sesi kalp kulağı açık sanatçı ruhlu insanlar iyi duyar. (kalkan,1993:64) 

5.3. Sanat ve Ahsen-i Takvîm 

Ahsen-i Takvîm bilindiği gibi en güzel biçim demektir. Bu yüzden güzelliği 

ahsen-i takvim’den ayırmamız mümkün değildir. Çünkü her şeyin en güzel biçimde 

yapılması, zaten güzelliğin kendisini elde etmek olur. Nitekim Kur’an-ı Kerim ve 

hadisler, bu gerçeği birçok yerde göstermektedir. 

“Rabbin bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları 

çardaklarda kendine evler edin.” (Nahl, 68). Bir bal arısı kovasına bakıldığında bir 

tasarım mucizesi görülmektedir (Fotoğraf 12). 

Müslim, İbn-i Mace, Ahmet b. Hanbel gibi meşhur hadis kitaplarında rivayet 

edilen şu Hadis-i Şerif dinin güzelliğe ve sanatlara bakışını en güzel şekilde ifade eder: 

“Şüphesiz ki Allah güzeldir, güzelliği sever.” Allah’ın güzelliği sevmesi, kullarının 

güzel olmasını ve güzeli sevmelerini istemesi demektir. 
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Allah’ın (cc.) esmasından el-Bedi’ ve el-Cemil gibi, insanın yaratılışında tecelli 

eden bazı sıfatlar, Ahsen-i Takvîm’i, sanatı çağrıştıran bir kavram haline getirmektedir. 

Bu sebeple insanlar, hem Allah’a duydukları his ve heyecanlarını dile getirmek, hem de 

ibadetlerinin ruhanî bir atmosferde daha feyizli olmasını sağlamak için O’nun 

kendilerindeki tecellileriyle her davranış ve hareketlerinde bunu yansıtmaya 

çalışmışlardır (Çam, 1999: 63). İnsanı diğer mahlûkattan ayıran Ahsen-i Takvîm’ın en 

belirgin vasfı olan akıl, bu güzelliği hissetmekte ve onu yaşamakta en büyük faktör 

teşkil ederken, Allah (cc.) tefekkür ve müşahede etmemiz için sayısız örnek yarattı.  

Fotoğraf 12: Arılara vahi edilen tasarım harikası. 

 

Yukarıda zikredilen âyetin tabiatta nasıl tecelli ettiğini görmek mümkündür. 

Arılar Allah (cc.) tarafında kendilerine vahyedilen bu tasarım sayesinde balmumunun en 

az miktarıyla en çok hücre elde edebilmişlerdir. Dairelerden oluşturulmuş olsaydı arada 

kalan boşluklarda alan kaybı çok fazla olabilirdi. Kare olsaydı hem arının vücut 

yapısına uygun olmazdı, hem de onun rahat girip çıkmasına izin vermezdi. Bu 

mühendislik yeteneği şüphesiz ki arılara Allah tarafından verilmiştir. Esmasında kendini 

el-Kâmil, el-Bedî diye tanımlayan Allah (cc.), sevdiği kulu, halifesi olan insana birçok 

örnekle kâinatın yaratılışında bu tekâmül ve güzelliği tecelli ettirmiştir. 

Böylece insan, yaratılışında tecelli eden basireti kullanarak etrafında olup biteni 

temaşa etmeye ve uygulamaya çalışmaktadır. Bu sebeple insan sürekli hareketlerini 
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kontrol etmektedir (Çam. 1999: 7). Varlıklara ve onlardaki güzelliklere bakarak yaratanı 

hatırlama, maddeye manevi bir yön kazandırır. Her varlık bünyesinde taşıdığı sanatla 

“Ben, Allah’ın sanat eseriyim” diyerek farkına varır (Kalkan. 1997: 64) Aslında sanatın 

tefekkür olduğu, Allah’ın sanatına hayran olmak olduğu düşünülürse, sanatın bir akıl ve 

fıtrat ürünü olduğunu anlaşılır. Dolayısıyla akıl ve fıtrat insanı mahlûkat arasında en 

güzel biçime sahip olmasının sebeplerinden kabul edilir. 

5.3.1. İnsandaki Güzellik Duygusu 

Güzellik fıtrî bir özelliktir. Güzel Zat’ın güzel olarak yarattığı insanın, güzeli 

gören, güzelden zevk alan ruhu, etrafta güzeli arar, bulur. Güzel, herkes için ihtiyaç 

duyulan bir hoşnutluk, bir haz duyma ve kesin hüküm verme işidir. Güzelliği 

açıklamak, onu yaşamak, onun heyecanını içinde duymaktır. Her insanda güzellik 

duygusu bulunmakla beraber, onun uyanması güzel bir esere ihtiyaç gösterir. Duygular, 

meydana çıkmak ve gelişmek için kendilerini uyandıracak vasıtalara muhtaçtırlar. 

Mimari eserler, şiirler... bu işi görürler. Güzel eserler içimizde bir ahenk duygusu 

uyandırdıkları için huzur, sükûn ve saadet hissi doğururlar. Çünkü güzele bakmak 

güzeli düşündürür. Güzeli düşünmek insana huzur verir.(Kalkan, 2005:33) 

İnsan, hele duygulu ve uyanık gözlerle bakarsa ilk anda “güzel”i fark eder. Bu, 

düşünmeden, kendiliğinden oluşan bir duygudur. Güzelliğin kendisini ispata, bir 

sebebin yardımına ihtiyacı yoktur. 

Güzellik ve batı literatüründeki estetik konusunda uzun uzadıya felsefi tartışmalar 

yapıla gelmiş. Güzel kavramı, zihinle beraber, ondan daha çok psikolojik sistemlere 

dayalı olduğundan matematik gerçekler gibi kesin yargılarda bulunulmakta zorlanılıyor. 

Matematikte iki kere iki dört eder ama sanat ve güzellik kavramı söz konusu olduğunda 

beklenen sonuçların dışında bir çok ihtimal beklemek gerekir. 

Güzelin ölçüsü Müslüman göre belli: Cemil olan Allah’ın hükmü. Güzel, Allah’ın 

güzel dediğidir. Bütün fıkıh usulü ile ilgili kitaplarda “husün-kubuh” konusu işlenir. Bu 

konuda görüşler şöyle özetlenebilir: “Güzel olan Allah, sadece güzel olan şeylerin 

yapılmasını emreder veya güzel olan Allah’ın emrettiği her şey güzeldir. Allah sadece 

çirkin olan şeyleri yasaklar veya Allah’ın yasakladığı her şey çirkindir.” 
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“Şüphesiz ki Allah güzeldir, güzeli sever.” Hadis-i Şerifi de bu konuda 

Müslümanlar açısından çıkış noktası kabul edilmiştir. Allah’ın emrettiği “ihsan”ın bir 

anlamı da güzelliktir. İslam, düşüncenin, hareketin, duyguların, sözün, sesin, davranışın, 

kısacası her çeşit ibadetin, yani her şeyin en güzelini ister. 

Haramlar güzel olamaz. Duyular, duygular yanılabilir. “Sizin için daha hayırlı 

olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir 

şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, halbuki siz bilemezsiniz.”(Bakara; 216) 

Nefisle, arzu ile hevâ ile, cahiliyyenin çirkeflikleriyle kirlenmiş ve fıtratı bozulmuş, 

selim olmayan akılla güzelin tanımı ve ölçüsü tespit edilmeye kalkılırsa, insan 

putlaştırılmış olur. Haram olduğu halde güzel zannedilenler, gerçek güzelden insanı 

alıkoyan yapay güzellerdir, daha doğrusu halüsinasyonlardır. “Şeytan onlara yaptıkları 

işleri ziynetlendirip ve onları yoldan saptırdı.” (Ankebut; 38) 

Haram olan bir şey, müslüman göre güzel değildir. Çünkü müslümanın ölçüsü 

duyulan ve duygulan değildir. O, duygularının, nevasının kulu değil, Allah’ın kuludur. 

“Hoşlandığı ve hoşlanmadığı” her konuda Rabbine itaat edecektir. İmam 

nisbetinde duyu ve duygularını da selim kılacak, onları da Rabbine teslim edecek, o 

zaman nefis de mutmain olacak, Rabbinin emirlerinden razı ve hoşnut olma seviyesine 

çıkacaktır. Bu, benliğini kaybetme değil; tersine, bulmadır. Bu, yok olma değil; Allah’ta 

var olmadır, kâmil insan olmadır. 

Cahiliyye sanatçısı, bakmasını bilemediğinden, Allah’ın nuruyla bakamadığından, 

gözlerinde perde bulunduğundan kâinattaki güzellikleri göremez. O, kendine göre bir 

güzel yaratma sevdasında ve cüretindedir. Müslüman, sanatçı ise, güzelliği yaratanı 

bildiğinden güzeli keşfetmeye taliptir. Eşyanın güzelliğinde hakiki güzelliğin 

tecellilerini anlar müslüman sanatçı. O, mutlak güzellik peşindedir. Allah’ın cemal 

sıfatının tecellilerini görerek hayran olur. Güzellik mutlak olduğu için, yaratılışta 

(Allah’ın sanatında ve yarattıklarında) çirkinlik yoktur. Çirkinlik itibaridir. Birinin 

çirkin dediğine bir başkası sevgi gözüyle bakıp sevebildiği zaman güzellikler bulabilir. 

Allah kötü ve çirkin bir şey yaratmamıştır. Bir şeyin çirkinliği ve kötülüğü kullanıldığı 

yere göredir. Mesela hayvan gübresi genellikle pis bir şey diye görülür. Fakat gübreyle 

meyveler, sebzeler büyür, gelişir. Bu açıdan ele alınınca gübrenin bir lütuf ve nimet 
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olduğu ortaya çıkar. Ama birisi gübreyi alıp üstüne başına sürmüşse o zaman, ona pis 

demek yerinde olur. Tarlasına, bahçesine gübre çeken bir çiftçi bu haliyle hiç bir zaman 

pis değildir.(Kalkan, 2005:277) 

Güzellik de bakılandan ziyade bakana, görene, duyana ait bir özelliktir. Güzelliği 

gören göz, güzelden zevk alan ruh olmasaydı güzellik neye yarardı? Öyleyse, güzele 

bakmak güzeldir. 

5.3.2. Sanat Eserinde Bulunan Ahsen-i Takvîm 

Peygamber Efendimiz (sav) bir gün üstü iyi düzeltilmemiş bir kabir gördü. Bozuk 

yerlerin düzeltilmesini emir buyurdu ve ilave etti: “Bu işin ölüye ne faydası, ne zararı 

olur; fakat yaşayanların gözlerine düzgün kabir daha güzel görünür. Kim bir şey yaparsa 

Allah (cc.), onun mükemmel bir şekilde yapılmasını sever.” Bu tavrın sanat ve estetik 

açısından öğretici mahiyeti büyüktür. Göze hoş gelmeyen şeylere karşı ilgisiz 

kalmaması ve her şeyde güzellik aranması, sanata giden yolların açılması demektir. 

Yine bir Hadis-i Şerif rivayetinde şöyle buyrulur: “Allah (cc.) mahir (işinde ehil) sanat 

sahibini sever” (Çam, 1999: 62). 

Kur’an ve Sünnet’te güzel sanatları ve zanaatları öven birçok nass vardır. Kur’an 

ayetleri ve Hadis-i Şeriflerin tümü ifade tarzı bakımından bile çok sanatlıdırlar. 

Âyetlerin edebî bakımdan icazı gibi, sahih hadislerin de, başkalarının sözlerinden 

hemen ayrılacak kadar sanat ve edebî üstünlükleri hemen fark edilir. Kur’an ve Sünnet’i 

ölçü kabul eden Müslümanlara da söz ve davranışları sanatlı, güzel olmalıdır. 

Bilinmelidir ki, bir sanat eseri olarak ve kâinat içinde, Ahsen-i Takvîm üzere yaratılmış 

güzel bir sanat eseri ve onun için indirilen en sanatlı eser Kur’an yaratıcının en büyük 

sanatkâr olduğunun açık delilleridir. En büyük sanatkâr, hakiki sanatkâr Allah’tır 

(Kalkan. 1997: 63). Bütün bu güzellikler içinde, insanın en güzel şekilde yaratıldığını 

düşünürsek, ondan beklenenin de yaptığı şeylerin en güzel şekilde yapılması gerekir. 

Şüphesiz ki insan, onu birçok yerde, özellikle de sanat eserlerinde göstermektedir. 

İnsan kendisine verilen üstünlüğün gerektirdiği sorumluluğun farkında olmalıdır. 

Aksi halde fıtratın gereği olan özellikleri kullanmadığı zaman diğer yaratıklardan bir 

farkı kalmaz. Nitekim akıl zaten onu gerektirir çünkü o bir düşünme malzemesidir. 
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Düşünen insan bilen insandır, bilenle bilmeyen de bir olmaz. Bu sebeple insanın kendi 

vücudu başta olmak üzere, âlemi düşünerek aldığı feyzi eserlerine yansıtmalıdır. Bu bir 

anlamda, sahip olduğu Ahsen-i Takvîm özelliklerini eserlerine yansıtılması demek 

olabilir, insanın kendisinde olan ilâhi tecellilerinin sanat eserlerine aktarılması anlamına 

da gelmelidir. 

Konunun hem İslâm sanatları açısında hem de diğer sanatlar açısından 

incelenmesinde fayda vardır. Hüsn-i hat, tezhip, kalem işi, minyatür ve cild gibi bazı 

İslâm sanatlarında Ahsen-i Takvîmin kolayca fark edilmesi yanında, bunun dışında 

kalan sanat dallarında da görülmektedir. 

Kur’an-ı Kerim, hakiki sanatkâr Allah’ın (cc.) kelamı olması hasebiyle en büyük 

sanat eseridir. Kur’an’ın mucize olmasının (icaz) en önemli göstergesi, onun fesahat ve 

belâgati, yani edebî üstünlüğüdür. Bu söz sanatlarındaki tartışılmaz üstünlük, Kur’an 

muarızlarını onun küçük bir benzerini meydana getirmekten aciz bırakır. Onun 

gerçekten Allah’a ait bir kitap olduğu, ulaşılamaz bir sanat eseri olmasıyla da 

ispatlanmış olur. Kur’an bu konuyu meydan okuyarak gündeme getirir. Böyle bir 

kitabın gerçek sanata karşı olumsuz tavır takınması beklenemez (Kalkan. 1997: 60). 

Böylece gerçek sanat kavramı karşımıza çıkmış oldu. İnsan kendisini karşısında 

bulduğu bu ilâhi sanatın benzerini veya ona en yakın olanı ortaya koymak için üstün bir 

çaba sarf etmektedir. Bu durum vahyin ilk indiği andan itibaren gayet açık bir şekilde 

görülmektedir. Bu sadece edebî bakımından değil, görsel açısından da Kur’an-ı 

Kerim’in nâzil olduktan sonra hat sanatına verilen öneme da yansımıştır. 

Hz Ali bir sözünde: “Yazının güzelliği, elin dili ve düşüncenin zarafetidir.” Bu 

yönde gelişen bir sanat mutlaka en güzel biçimde biter ki, Kur’an hat sanatı, hem İslam 

vahyinden neşet eder hem de İslam halklarının ruhunun İlahî mesaja verdiği cevabı 

yansıtır. İlahî Kalem ile yazılan nokta hem Kur’anî hat sanatının semavî oluşunu hem 

de ilâhi düzenin yapılandığı ve yalnızca doğal mekânın değil, aynı zamanda İslam 

mimarisinin mekânının ortaya çıkarıldığı çizgi ve bölümleri yaratmıştır. Kur’an’ın 

başlangıcı olan besmelenin birinci harfi ba’nın altındaki ayırt edici noktanın temsil ettiği 

gizemde, Hat sanatının ve İslâm mimarisinin, temelleri Kutsal Kitab’ta bulunan sesli ve 
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plastik sanatların temel prensiplerine dayanır. Bunun örneği bir medrese duvarına 

ma’kili hattıyla işlenen Allah lafzından vermek mümkündür (Fotoğraf 13)  

Fotoğraf 13: Konya Karatay Medresesi Türk Üçgeni (pandantif). 

 

Hemen hemen hepsi birer sanat âbidesi olarak kabul edilen İslami yapıların çoğu, 

İslam’ın temel felsefesine göre inşa edildiğini görülür. Yukarıda verilen örnekte eğer 

sonsuz geometri şekillerde doldurulmuş olan kubbenin vahdaniyeti temsil ettiğini kabul 

edilirse, bu vahdaniyeti taşıyan ve ona ulaştıran unsurların sonsuz şekilde Hz. 

Muhammed’in (as.) ve dört halifesinin dengeli eşit şekilde tekrarlanmış isimleriyle 

tezyin edilmesi İslam’ın temel felsefesine göre uygun inşa edildiğini anlaşılır. Bunun 
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yanı sıra sonsuz tekrarlama Allah’ın (cc.) çokça ve sonsuz zikir edildiği bir mekana 

yapılacak en münasip şeylerden bir tanesidir. 
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6. AHSEN-İ TAKVÎM’İN SANATLA İLİŞKSİ 

6.1. Hat ve Tezhip Sanatı 

Arapça bir kelime olan hat sözlükte "ince, uzun, doğru yol, birçok noktanın 

birbirine bitişerek sıralanmasından meydana gelen çizgi, çizgiye benzeyen şeyler ve 

yazı" gibi anlamlara gelir. Bu kelime özellikle İslâm kültüründe "yazı" ve "güzel yazı" 

(hüsn-i hat, hüsnü'l-hat, el-hattu'1-hasen) mânalarında kullanılmıştır. Hüsn-i hat, estetik 

kurallara bağlı kalarak ölçülü ve güzel yazı yazma sanatıdır; yalnız İslâm yazılan için 

kullanılan bir tabirdir. Sanatkârına verilen en eski lakap "kâtip", "muharrir" ve "verrak" 

kelimeleridir. Tahminen IV. (X.) yüzyıldan sonra "hattat" denilmiştir (Tuhfe, s. 309). 

İranlılar hattat karşılığında "hoşnüvîs" (güzel yazan) kelimesini kullanmışlardır. 

Osmanlı kültüründe güzel yazan sanatkâra kâtip, hattat ve hoş nüvis denilmekle 

beraber, yazı çeşitlerine göre de ta'lik nüvis (ta'lik yazan), celî nüvis (ce-lî yazan), 

siyâkat-nüvis (siyâkat yazan), cep nüvis (divanî yazan) gibi farklı terimler 

kullanılmıştır. Fakat genelde İslâm yazılarını güzel yazma ve öğretme hünerine sahip 

olan sanatkâra hattat, bu sanata da hattatlık denilmiştir. Mehmed b. Tâceddin (ö. 9967 

1588) Kavâid-i Hüsn-i Hat risalesinde (vr. 4a, 4b) hattat mânasında yazar kelimesini 

kullanmışsa da bu kelime fazla ilgi görmemiş, yaşamamış ve zamanla unutulmuştur. 

Hat, sözün veya ruhta cereyan eden fikir ve duyguların alfabe ve yazı vasıtalarıyla 

resmedilmesidir. Nitekim matematikçi Öklid de aynı mânaya işaretle, "Hat, her ne kadar 

maddî aletlerle meydana gelirse de o, ruha ait bir hendesedir" der. 

Zihinde latif bir halde bulunan mânanın vücudu için maddeye, kesif bir mahalle, 

yani kâğıt, mürekkep, harf ve kelimelere veya seslere ihtiyacı vardır. Sesler sözlerin, 

sözler zihinde var olan, idrak olunan bir mânanın, his ve hayallerin ifadesidir. Söz ve 

yazı her ikisi de hayal, his ve idrak sahasında doğan bir mânayı açıklar. Ancak söz, 

dinleyenin idraki ile sınırlı kalırken, yazı hem dinleyenin hem de uzakta bulunan 

kimselerin ve gelecek nesillerin hislerine ve akıllarına kadar uzanır. İnsanlık tarihinde 

gelişmiş büyük medeniyetler, yazıyla devredilen bu ilim ve kültür mirasının üzerinde 

yükselir. 
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Her uygarlığın dayandığı bir yazı dili vardır. Geniş bir coğrafyaya sahip olan 

İslâm uygarlığının yazı dili de Arap yazısıdır. Nabatî yazısından alınarak geliştirilen ve 

Arap dilinin fonetiğine uygulanan Arap alfabesinde (hurûfü'1-hecâ) yirmi sekiz harf ve 

bunların basit şekil ve isimleri vardır. Elif, bâ, cim gibi resimler seslerin hat denilen 

işaretleridir. 

Birçok sanat dalında olduğu gibi İslam’ın en önde gelen sanatlardan olan hat 

sanatında da Müslüman sanatkârlar insandaki, kâinattaki ve doğadaki gördükleri kemali 

yakalama esnasında hat sanatında kullandıkları harflerden bahsederken adeta canlı bir 

nesneden bahsedermiş gibi bahsetmişler. 

 Bunun örneğini vav harfinden vermek mümkündür, harfin her bir kısmının ayrı 

ayrı adlandırıldığını görürüz. Benzer isimlendirmelere diğer harflerde de 

başvurulmuştur. Harflerin bünyevî özellikleri ile insan veya hayvan vücutları ile 

muhtelif eşyanın benzer kısımları arasında ilişki kurulmuştur. Bu tür yakıştırmalar ve 

benzetmeler, bilhassa yazı meşk eden talebelerin harfi daha iyi anlayabilmeleri için 

yapılmış olsa gerektir (Özkafa, 2012: 2589). 

Vav harfinin, cevher, zâid, cüz, baş, göz, boyun, ense, çene, gövde, kuyruk, kâse 

şeklinde tasnif edilmiş kısımları vardır. Hat sanatıyla ilgili bazı eski risalelerde veya 

kitaplarda, ayrıca  

“Kalem Güzeli“ adlı eserde bunlara ilişkin izahat yapılmıştır. 

Daha önce altın orandan bahsederken, bu ölçüm (en güzel biçim yani Ahsen-i 

Takvîm) yaratılışta var olduğunu ve insanlar daha sonra onu fark ettiğini vurgulandı. 

Hat sanatında da durum da doğadaki nispete ve mükemmelliğe ulaşma çabasıyla 

gelişmiştir. 

Örneğin sülüs hattı tarif ederken harfin ikisi düz biri yuvarlak diye tanımlanır, 

aslında belki altın oran henüz keşfedilmemişken bu sülüs kaidesi böyle yayılmıştır 

çünkü sülüs (üçte biri) altın oranla (1.618) kıyaslandığı zaman normal gözle fark 

edilecek bir miktar değildir, nitekim sülüs harflerine bakıldığında durum anlaşılıyor. 

(Fotoğraf 14). 
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Fotoğraf 14: Be harfindeki sülüs kaidesi:  

 

Sami Efendi sebil yazısından 

Harfin dışında terkip olarak Bir hat sanat eserinde bulunan Ahsen-i Takvîmi 

görmek için, hattat Sami Efendi’ye ait bir örnekle açıklanabilir (Fotoraf 15) 

Fotoğraf 15: Sami Efendi’ye ait celî talîk levhası  

 

Yazı metni: Hikmetin başı Allah korkusudur 
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Hattat Sami Efendi meşhur levhalarından olan “Re’sül-hikmeti Mehafetül-llah” 

Hikmetin başı Allah korkusudur anlamına gelen bu söz bazı kaynaklara göre hadis 

olduğunu söylenmekle beraber, İncil’de yer aldığı da rivayet edilir. 

Sanat açısından tabloya bakıldığında celî talik bir yazı olduğu gibi anlamını 

düşünerek yazıldığı görülmektedir. Yazı bir üçgen ya da piramit şeklini almaktadır bu 

da kesinlikle zirve (burada Re’s) kelimesini daha iyi anlatmak içindir (Fotoğraf 16). Bir 

piramidin veya üçgenin sağlam durması için altta üst üste iki keşideden sağlam bir kaide 

oluşturmuş. Her hat levhasında olduğu gibi lafzı-celele levhanın üst kısmında gelmesi 

için özen gösterilmiştir. 

Fotoğraf 16: Terkibin Piramitsel yapısı 

 

 Lam ile ha harfi birleşimi kafin serenini dengelesin diye bu şekilde yazılmıştır. 

Sol tarafta ta’i merbute iki noktası üst üste koyma sebebi ise sağ tarafta dik bir şekilde 

duran elif harfidir. Genel olarak baktığımızda boşluk doluluk dengesi son derece 

orantılıdır. 
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Uçlar ise birinin diğeri sanki devamı gibi yazılması kompozisyonun toplu bir 

şekilde durmasına sebep olmuş sinin sonu ile ta’i merbutada ve elhikmetü kelimesi elifi 

ile sin başında olduğu gibi. Kelimelerin ve harflerin arasında oluşan boşluklara 

bakıldığında göze rahatsız edici unsurların olmadığı fark edilir. 

Bir başka örnekte, Hattat Ahmed Karahisari’ye ait olan, TİEM’de bulunan, 

Besmele, Hamdele ve İhlâs suresinden meydana gelen En’am-ı Şerife sayfası hat 
sanatının en nadir örneklerindendir (Fotoğraf 17). Üç farklı tasarım ihtiva eden bu 
eserin ortasında bulunan müselsel Besmele sıra dışı tasarımıyla dikkat çekmektedir. Bu 
örneğin daha önce Tebriz Gök Mescid’de bulunmasına rağmen Karahisari’nın yazdığı 
Besmele’de, temin etmeye muvaffak olduğu kalem hakkı, buna bağlı olarak ortaya 
çıkan harflerdeki ritmik hareketler ve istifte sağlanan denge daha doğrudur (Günüç, 
2009: 89). Müselsel, harfler birbirine bağlanarak yazılan bir yazı çeşididir. Kural olarak 
bazı harfler bir sonraki harfle birleşemez olsa bile, bu yazı çeşidinde hepsi birleşik 
yazılır, sözkonusu örnekte olduğu gibi. Aynı zamanda kelimeler arasına boşluk 
bırakılmamaktadır. Burada Hattat Karahisari alışık olduğumuz besmele şeklini 
soyutlayarak farklı bir yaklaşımda bulundu. Gerek boşluk doluluk dengesi gerekse 
incelik kalınlık açısından göze rahatsızlık veren herhangi bir unsur bulunmamaktadır. 
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Fotoğraf 17: Ahmed Karahisari’den hat örnekleri. 

 

TİEM. 1443, Ahmed Karahisarî’nin eseri. 

Tezhip gibi başka bir sanat dalında ise sanatkârın tabiata duyduğu hayranlığı 

hissetmemek mümkün değildir. Nitekim tezhip motifleri zaten doğadan stilize 

edilmiştir. Sanatçının (insanın) güzellik fıtratıyla ve diğer yaratıklardan üstün 

yetenekleriyle ortaya koyduğu sanat eserinde hep Allah’ın sanatından bir şeyler 

yakalamaya çalışmıştır (Fotoğraf 18-19). Bu şekillerde doğadan çekilmiş bir gül 

fotoğrafı ile müzehhip Abdullah Buhari’ye ait bir gül tezhibiyle örneğini görülmektedir. 



58 

 

Fotoğraf 18: Tabiattan bir gül 

 
Fotoğraf 19: Abdullah Buhârî’ye ait gül resmi. 

 
TSMK. H. 2155 
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Müzehhip, tabiatta gördüğü güzelliği yakalamaya çalıştığı çok açık olsa da, 

burada kendinden yorumlar katarak bir sanat eserini ortaya çıkarmıştır. Böyle bir fark 

insanın Ahsen-i Takvîm üzere yaratılmış olmasından dolayı kaynaklanmıştır.  

6.2. Mimari Eserler  

Şüphesiz ki İslam’da mimari eser denildiğinde akla ilk gelen cami olur, nitekim 

Kur’an-ı Kerim, camilerin inşasında azameti tavsiye eder: “Allah’ın, yükseltilmesine 

izin verdiği (emrettiği) evler” (Nur; 36) ifadesi, camilerin mimarisinde sanatı ortaya 

çıkartan en büyük etkendir denilebilir. İnsanın içine huzur veren, kişiye sonsuzluk ufku 

açan, mümini birlik ve yücelik duygulan içinde huşua götürmeyi amaç edinen bir 

mimari tarzı... Yüksek kubbesiyle hafızların güzel seslerine mikrofonun veremediği 

ekoyu, yankıyı oluşturduğu gibi, gökkubbe gibi sonsuzluğa açılan pencere görevi 

yaparak yüce duyguları galeyana getiren mimari. Kulu manen yükselmeye hazırlayan 

füzeye benzer minareleri, ezan sesindeki Allah’a davet ve ilah taslağı tağutları reddedip 

onlara meydan okumayı yüksek şerefesinden çok uzaklara kadar ulaştırma görevi 

yanında zarifliği ve ilme irşadı çağrıştıran kalem gibi incecik yapısıyla âdeta şehadet 

parmağı vazifesi görmekte ve göklere yükselmekte. (Şenalp. 1988: 9). 

Müslümanların ortaya koyduğu güzel sanat eserleri içinde camiler her dönemde 

ilk sırayı almıştır. Camiler, Müslümanların sanat anlayışlarını, tarihi medeniyet 

birikimlerini gösteren sanat şaheserleri olduğu gibi, Müslümanların tapu senedi 

hükmündedir. Şimdi değilse bile tarihin belirli dönemlerinde Müslümanların o 

topraklardaki hâkimiyetini simgeler. O beldenin “darül harb” e dönüşmesine isyan 

bayrağıdır minareler. 

Bir başka örnekte, dahî mimar Sinan’ın ortaya koyduğu dört yüze yakın eserin 
çoğuna bakıldığında kendi yaratılışındaki mükemmelliğin tecellisini görmek 
mümkündür. Nitekim âlim sanata yaklaştığı nispette, sanatkâr da ilme yaklaştığı 
nispette kemâl bulur. Çünkü bizzat tabiatın kendisi ilâhi sanattır. Mimari zaten sadece 
inşa sanatı değil, aynı zamanda bir telif ve terkip sanatıdır. Mimar Sinan’ın da inşa ettiği 
eserlerde kullandığı ölçülerin çoğu tabiattan alınan bir nispet olan “altın oran”a 
uygundur (Şenalp. 1988: 9). 
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Mimar Sinan’ın olgunluğa ermiş mimarisinin örneği olan Süleymaniye Camii’nde 

sükûnet ve asâlet ifade eden bir açı, sade ve ahenkli bir silüet vardır. Merkezî kubbe ile 

etrafına öyle nispetli bir şekil vermeye muvaffak olmuştur ki, bina zeminden itibaren 

tedrîcî yükselerek, nihayet o muazzam “vâhid”de kapanır. Merkezî kubbenin yarım ve 

diğer kubbelerle münasebeti, tasavvuftaki “vahdette kesret, kesrette vahdet” sırrının bir 

numûnesi olarak, “teferruattan muazzam bir vâhide varış ve vâhidden teferruata dönüş” 

şeklinde devam eden bir zinciridir (Şenalp. 1988: 9)  

Sinan’ın diğer olgunluk eseri olan Selimiye Camii’nde ise, planından tutup en 

küçük ayrıntısına kadar, Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif’den aldığı ilhamla inşa ettiğini 

düşündürmektedir. Bunu bir örnekle izah etmek mümkündür:  

Kur’an-ı Kerim’de, “Melekler de onun kenarlarındadır. O gün Rabb’inin Arş’ını, 

bunların da üstünde sekiz (melek) taşımaktadır.” (Hâkka Sûresi, 69/17), bir Hadis-i 

Şerif’de “onlar bugün dörttür, Kıyâmet gününde, Allah onları diğer dört melekle te’yid 

ederek sekiz olurlar.” Marifetnâme’de ise “hamele-i Arş, yani Arş-ı Azam’ı taşıyan 

melekler dört tanedir. Kıyamette dört büyük melek daha yaratılarak Hamele-i Arş sekiz 

olsa gerektir.” Denilmektedir (Erzrumlu. 1982: 29) Selimiye’de de Arş’ı simgeleyen 

merkezî kubbeyi taşıyan sekiz ayağın dördü serbest, kıble aksında bulunan diğer dördü 

ise cami beden duvarına bitişiktir (Şenalp. 1988: 10) Dışarıda da, Kubbeyi taşıyan bu 

sekiz sütun, kubbe kenarlarında açıkça ifade edilmiştir (Şekil 5). 
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Şekil 5: Selimiye Camii’nin aksonometrik perspektifi. 

 

Kaynak: Şenalp, 1988: 10 

Süleymaniye Camii aynı zamanda hendesi yapısı itibariyle bir altın oran 
örneğidir. (Şekil 6) bu şekilde yapılan çizimler binanın altın dikdörtgen içine 
yerleştirildiğin ve altın sarmal üzerinde tasarlandığı görülür. 
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Şekil 6: Süleymaniye Camiindeki altın oran 

 

 

6.3. Resim Sanatı 

Resim ve heykel gibi plastik sanatlarda da durum çok farklı değildir. Hep o nispet 

ve orantı aranmıştır. Bu tür sanatların ilk olarak gerçeğe ne kadar yakın olursa o kadar 

iyi sayıldığı bilinmektedir. Fakat gerçekçilik hep taklitten ibarettir, ama daha sonra 

sembolizm ve soyutlama gibi akımlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Yeni akımlarda da o 

arayış sürdürülmüş ve sanatçı her zaman kendinde olan en güzel biçimi dışa vurmaya 

çalışmıştır. Allah’ın halifesi olan ve ruhundan bir parça taşıyan aynı zamanda en güzel 

biçimde yaratılan insan bunu yansıtmaya başarılı olmuş. Örneğin Kandinsky’e ait bir 

resmin analizi konunun daha iyi anlaşılmasını sağlar. Kandinsky’nin Kırmızı Leke adlı 

tablosunda Tablo sınırları içinde yerleştirilmiş köşelerinden kenarları örtüşen büyük bir 

ışık zemini var (Resim 2). Bu bize, tek renkli yamuk anlamına gelen (Supermatist) 

sembolünü hatırlatır. 
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Resim 2: Kandinsky - Kırmızı leke II. 

 

K.Kandinsky, 1921,131x181 cm, yağlı boya, Almanya 

Yalnız Kandinsky bu zemini bir dikdörtgen haline getirmeden onu çekerek resmin 

kenarlarıyla kesişleştirmiştir. Dışarısı dolduracak şekilde bulut görünümlü serbest 

köşeler yayılmıştır. Sol üst tarafta beyaz mızrak tarafından delip geçen iki yüzer 

mızraksı noktalar vardır. Kesişme yerleri ise siyahla belirlenmiştir. Resmin gerçek 

kompozisyonu bu kaideye oturmuş. 

Adından anlaşıldığı gibi (kırmızı leke), resmin atar damarını teşkil etmektedir, 

resmin diğer bölümleri ise etrafında gruplandırılmıştır. Birkaç bölümden oluşan bir 

kanca, lekenin etrafına dolanıp onu zirvede kapatmıştır. Ters yönde iki keskin boynuz 

alttan lekeyi ileri itmektedir. Onlar çeşitli kavisli ve mızraksı şekillerde kesişmektedir. 

Karanlık daire daha büyük turuncu boynuzu arkasından yakalar. 

Kandinsky için daire onun temel analitik sözlüğündeki yeni ve önemli bir 

semboldür. O boyutu ve çevrelerin pozisyonu değiştirerek tarifsiz bir mekânsal yapı 

oluşturur. Belki de (dördüncü boyut)’un gizemli bir temsilcisidir. Kancanın ve lekenin 
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hemen yanında at nalı çevrili küçük şekiller, tamamen farklı bir gerginlik türünü 

oluşturmaktadır. Onlar ana şekillere göre gerek hacimleriyle gerek renkleriyle daha 

hassas bir etki yaratmaktadırlar. Bu ise ana konunun nazik yankısı izlenimini 

vermektedir. Düzensiz sarı renkler, figürlerin dört bir yanında ve büyük küçük zıt düşen 

grupların ortasında yer almaktadır. Gerginlik alanları da tüm figürlerin birbiriyle 

karışmasından kaynaklanmaktadır. Mekânsal gerginlik tüm figürlerin karışımından 

kaynaklanır ki bu gerginlik bütün formları dinamik bir şekilde tutmaktadır sanki bize 

daha önce bahsettiğimiz düzen ve tertibi hatırlatıyor tıpkı uzay örneği olduğu gibi. 

Yüzeyi ve Şekil gerginliği yanında renkten yaratılan bir gerginlik daha 

bulunmaktadır. Sarı sivri şekiller için daha fazla kullanılır iken, kırmızı katı yuvarlak 

leke için esas alınmıştır. Mavi nüansları sadece küçük şekillerde kullanılıp herhangi 

ciddi sayılacak bir nokta oluşturmamaktadır. Kırmızı Leke’de üretilen renk ve 

biçimlerin arasındaki gerginliğin etkisi rağmen, göze batan uyumsuz veya huzursuz bir 

şey yoktur. Yapının eğilencili etkisi sakinliği üretir, sanki tüm sesleri bir anahtara 

ayarlanmış olan, duygulu huzurlu bir senfonik koroya benzer. İşte bu kırmızı lekenin 

güç noktasıdır. Fakat resme köşeleriyle bakıldığında, kozmik bir izlenim oluşturulur, 

elementaldir. 

Kandinsky, her ne kadar sürekli “içsel zorunluluktan” bahsetse de, onun soyut 

resmi buluşunda ve yaratıcılığında modern bilimin etkisi olduğunu düşünenlerde yok 

değil (Enveroğlu, 2008:224). Nitekim Kandinsky, “Geri Bakışlar” adlı eserinde 

belirttiği gibi: “Bilimsel bir olay bu yoldaki en büyük engellerden birini ortadan 

kaldırmıştı. Bu atomun parçalarına bölünmesiydi. Atomun parçalanması benim 

ruhumda aynı bütün dünyanın dağılıvermesi gibi bir etki yaptı. Birdenbire en kalın 

duvarlar yıkıldı. Her şey güvensizleşmiş, sallantıya girmiş, katılığını kaybetmişti” 

(Kandinsky, 1993:12). Kırmızı Leke II, Kandinsky’nin “senfonik kompozisyon” fikrini 

mükemmel bir örneğidir, ya açıkça belirtilmiş, ya da birbirine tabi olan birkaç şekilden 

oluşmuş. Bu ana formu bu şekilde bulmak zordur, özellikle de iç seslere o güçlü tonu 

vermek. Kandinsky bu levhasında tamamen doğadan etkilenmiştir ama gözde görünen 

doğadan değil daha dakik ve ayrıntılı doğadan, maddenin ve unsurların yapısından 

bahsediyoruz, maddenin içini inceleyip onu güzel bir şekilde bize yansımıştır. 
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 

Temelinde Ahsen-i Takvîm olan araştırmalar boyunca, çeşitli örnekler 

inceleyerek, üzere yaratılmış olduğumuz Ahsen-i Takvîm’in gereği, hep kemâli 

aramakta olduğumuzu söylemek mümkündür. Ahsen-i Takvîm kavramı, Kur’an 

kaynaklı bir kavram olup insana has olarak söylenmiş olduğundan da mükemmelliği 

ifade eden bir kavramdır. Bu sebeple bu kavramı araştırırken, insanın hayatında ve 

davranışlarında nasıl tecelli edebileceğini izah etmeye çalışıldı. Bu açıdan bakıldığında 

bu kavramın beraberinde getirdiği sorumluluklar ortaya çıkınca, ne kadar önemli bir 

kıstas olduğunu anlaşılır. Çünkü insan, sahip olduğu kemâlin farkına varır ve ona göre 

hareket eder. Allah’ın (cc.) sanatını daha derin düşünmeye başlayıp gördüğü güzelliği 

kendi eserlerinde yakalamaya çalışır.  

İnsan, etrafında olup biteni nasıl bir nizamın içinde olduğunu hissettiğinde ise 

hayatına giren ve basit görünümlü olan bir kavramın ne kadar önemli olduğunu anlar, 

hele ki bu kavram Allah (cc.) tarafından insana mahsus olarak söylendiyse.  

Konuya sanat açısından bakıldığında, sanat başlı başına düşündüren bir eylemdir. 

Özellikle de tabiatta bulunan sanatın farkına varıldığında. Sanatkâr, o sanatı hisseder ve 

düşünmeye başlar, Çünkü kendisi yukarıda bahsedilen sorumluluğu üstlenmektedir. 

Ahsen-i Takvîm’ın kendisinde nasıl tecelli ettiğini en güzel biçimde ifade etmeye 

çalışır, bu da güzel eserlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Tabiatta hakiki 

sanatkâra ait olan eserleri inceleyerek kendi içindeki gizli hazineleri keşfetmeye başlar, 

bu gizli hazineler ise, üzere yaratılmış olduğu Ahsen-i Takvîm’den başkası değildir. Bu 

mükemmellik duygusu sadece sanat eserlerine değil, insanın tüm davranışlarına 

yayıldığında da, Allah’ın (cc.) kendisine verdiği halifelik vasfına layık olacaktır. 
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