AHSAl
BİBLİYOGRAFYA:

Brockelmann. GAL Suppl., ll, 845; Browne,
LHP, IV, 410, 421-422; Ma'süm Ali Şah, Tariiy ı ku 'l-hakiiyık;, Tah ran 1339 h ş., lll , 217, 337;
Mirza Muhammed - Bakır Hansarf. Ravzatü'lcennat, Tah ran, ts., 1, 88-94; Muhsin Abdülhamfd. islama Yönelen Yı kıcı Hareketler (tre. M.
Saim Yep rem - Hasan Güleç). Ankara 1973, s.
55-62 ; A'yanü'ş-Şr'a, ll, 589-593; E. Ruhi Fığ
lah, Çağımızda ltikiidi islam Mezhep/eri, An·
kara 1983, s. 186; Abdullah Ni 'met, Felasife·
tü 'ş-Ş i'a, Beyrut 1987, s. 128-131 ; A. Bausani,
"al-Al_ısii ,i", E/ 2 (İng. i. 1, 304; D. M. MacEoin.
"Ahsii ,i", Elr., 1, 674-679.

Iii

MEHMET

DEMİRCİ

AHSEN-i TAKVİM
( ~_,.:; ~~)
İnsana

L

Allah tarafından verilen
en güzel ve en mükemmel biçim.

178

geçtiği

nn sOresinin ilk

altı

balamaktadır.

Abdülkerfm eı-cm·ye göre insanın ka mil ve en güzel oluşunun sebebi, "Hakk' ın
nüshası" olmasıdır. insanın sahip olduğu fevkalade güzelliği hem ilahi. hem
beşeri aşkın kaynağ ı olarak gören sQfiler bu güzelliğe duyulan mecazi aşkı hakiki aşkın vasıtası saymışlardır.
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"Ahsen-i takvim" ifadesi, "Andolsun
ki biz insanı en güzel şekilde yarattık"
(et-Tin 95 1 4) mealindeki ayette geçmektedir. Yaratıkların en mükemmeli olan
insandaki güzelliğin kaynağı, bazı ayet
ve hadislerde dile getirildiği üzere, Allah'ın onu "tesviye etmesi", "kendi eliyle" yaratıp ruhundan üflemesi (bk. Sad
38/ 72), kendi sUreti. üzere yaratması
(bk Buhari. " E~an ", ı ı ; Müslim. "Birr", 32)
ve onu yeryüzünde kendine halife kıl
masıdır (b k. el-Bakara 2/ 30). insan, bazılarına göre hem ruh hem beden. bazı 
larına 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. ikinci görüşü savunanlara göre illiyyin • de ruh
olarak en güzel şekil de yaratılan insan
daha sonra peden kafesine konularak

Ahsen-i Takvim. terkibinin

"esfeli safilfn" denilen madde alemine
(bk. et-Tin 95 / 5); tekrar ilk
ve en güzel şeklini elde etmek için çaindi rilmiştir
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Müceddidiyye tarikatının
Adem b. İsmail el-Benfiri'ye
(ö. 1052 / 1643)

nisbet edilen
Ademiyye kolunun diğer adı
(bk. BENÜRİ).
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AHSENÜ'l-KASAS
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Hz. Yusuf'un
Kerim'de anlatılan
hayat hikayesi.
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mesi ve birçok faydalı ilimleri ihtiva etmesi. onun mUcize oluşu ile izah edilir.
Hadislerde geçen "ahsenü'l-kelam" ve
"hayrü'l-hadis" ifadeleriyle yine Kur'an-ı
Kerim kastedilmektediL

Kerim'in isimlerinden biri.
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Müfessirler "ahsenü'l-hadis" ifadesini. Kur'an -ı Kerim olarak tefsir etmişler
dir. Bazı sahabiler bir gün Hz. Peygamber'den kendilerine güzel sözler söylemesini ve geçmiş milletlerden bahsetmesini istemişlerdi. Bunun üzerine. "Allah Teala sözün en güzelini (ahsenü 'l-hadls) vahyetti" (ez-Zümer 39/23) ayeti nazil oldu. Buna göre, sözlerin en güzeli
Kur'an-ı Kerim'dir. Ondan daha güzel ve
daha doğ ru hiçbir söz ve haber yoktur.
Çünkü Kur'an ayetleri çelişkiden uzak ve
birbiri arasında son derece ahenklidir.
Rablerine saygı duyanlar onu dinledikleri zaman tüyleri ürperir ve kalpleri titrer. Sonra Allah'ı anmakla içieri açı lır ve
yürekleri ferahlar. Sözlerin en güzeli
olan Kur' an -ı Kerim'in insan üzerindeki
bu tesir gücünü onun fesahati. belagati
ve kendine has üslübunda aramak gerekir. Kur'an -ı Kerim'in bu lafzi özelliği yanında onda herhangi bir çelişki ve
tutarsızlığın bulunmaması, geçmiş ve
geleceğe dair bazı olayları haber ver-

YQsuf süresinin üçüncü ayetinde geçen ahsenü'l-kasas terkibindeki kasas
kelimesi, "hikaye etmek" manasında
masdardır. Buna göre ahsenü'l-kasas
"en güzel anlatış" demektir. Ancak masdarlar mef'ul yerine de kullanıldığından
ahsenü 'l-kasas terkibi. "kıssaların en
güzeli" manasını da ifade eder.
Hz. YUsuf'un kıssası. hem bir tek sürede (Yusuf süresi ), hem de bütün tafsilatıyla

anlatılması

bakı mından

diğer

peygamber kıssalarına göre farklılık arzetmektedir. Bu kıssaya "ahsenü'l-kasas" denmesi konusunda alimler çeşit
li görüşler ileri sürmüşlerdir. Kur'an - ı
Kerim'de hiçbir kıssanın bu kadar ibret
ve hikmet ihtiva etmemesi veya Hz. YU suf'un .. kardeşlerinin eziyetlerine sabretmesi, onları affederek kendilerine iyilikte ve güzel muamelede bulunması ya hut da kıssanın melekler, insan. cin, şey
tan ve hayvanlar gibi her türlü varlık ile
peygamberler, salihler, alimler. cahiller.
erkek ve kadınlar gibi birçok insan tipini ve bunların davranışlarını ele almas ı :
tevhid. fıkıh, siyer. idare, siyaset, iktisat
ve muaşeret gibi din ve dünya işleriyle
ilgili temel konuları işlemesi sebebiyle
"en güzel kıssa" şeklinde adlandırılmış
olacağı ileri sürülmüştür. Bazı alimler
de bu tabirdeki "en güzel" ifadesinin
"çok ilgi çekici" manasında olduğunu
belirtmişlerdir.
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