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Öz

İnsanların atası olan Hz. Âdem’in (as) yaratılışı en güzel surettedir. Bu nedenle 
talim-i esma olayına muhatap olmuştur. Yaratılan diğer canlılar ise bu özelliğe sahip 
değillerdir. Bu nedenle makamları sabittir. Bu Kur’an gerçeğine rağmen insanoğlunun 
büyük bir kısmı ise ne yazık ki Kur’an ayetlerinin ilgili kısımlarını anlayamamış ve 
idrak edememiştir. Allah’ın güzel isimlerini öğrenme konusunda da isteksiz kalmak-
tadırlar. Şeytan gibi kendilerini büyük görerek büyük bir tehlikenin içine atılmışlardır. 
Bu çalışmada talim-i esma hadisesi ve yaratılış anlatılmaktadır. İnsan, Allah’ın güzel 
isimlerine yapışsa bütün mahlûkatın üzerinde bir makama çıkarak hem bu dünyada 
hem de sonsuz ahirette saadete erişecektir. Emanet-i kübra denilen kavram üzerinde 
düşünüldüğü takdirde insanoğlu tefekkür edecek ve Allah’ın güzel isimlerini öğrene-
rek kâinattaki en yüksek makama çıkabilecektir. Fakat bunun yerine dini emirlerde 
lakayt davranan, hatta isyankâr davranan insanların çokluğu da göze çarpmaktadır. 
Diğer taraftan milliyeti kutsallaştırmak kavramı altında Allah’a ortak koşmak fiili giz-
lenmiştir. İnsanların enaniyet gibi bir hastalığa kapılmaması için de milliyetçilerin 
fikir babalarından Ernest Renan’ın “Ecdada tapma en meşru bir ibadettir; bizi oldu-
ğumuz hale getiren ecdattır” sözü ele alınmıştır. Bu çalışmada insanlığın diğer canlı-
lardan neden üstün tutulduğu sorusuna cevap ile aynı zamanda Renan ve emsalinin 
görüşleri ele alınarak ırkçılığın ne derece tehlikeli bir hastalık olduğu da ifade edilme-
ye çalışılmaktadır.
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WHY IS HUMAN SUPERIOR TO OTHER LIVING THINGS?

Abstract

The creation of Adam, the ancestor of humans, is in the most beautiful form. For 
this reason, the names have been taught. Other creatures created do not have this 
feature. Therefore, their authorities are fixed. Unfortunately, most of humans could 
not understand the relevant parts of the Qur’anic verses. They are also reluctant to 
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learn the beautiful names of Allah. They have been thrown into great danger by seeing 
themselves as devils. In this study, the teaching of the names and the creation event is 
explained. If human sticks to the beautiful names of Allah; he will reach an authority 
above all creatures and will attain happiness both in this world and in the Everlasting 
Hereafter. Considering the concept of great trust, human beings will contemplate and 
learn the beautiful names of Allah and rise to the highest authority in the universe. 
But instead, it is striking that the majority of people who act in a religious order or 
even rebellious. On the other hand, under the concept of sanctifying nationality, the 
act of associating with God is hidden. One of the nationalists’ fathers, Ernest Renan, 
said, “it is the ancestor who makes us who we are”. In this study, it is also tried to exp-
ress how dangerous racism is by considering the views of Renan and his peers.

Key Words

Teaching names, contemplate, great trust, nationalism, creation

Giriş

Allah, ilk insan Hz. Âdem’i (as) yarattığında ona eşyanın isimlerini öğretti. İslâm 
terminolojisinde bu olaya “talim-i esma” adı verilir. İlim öğrenmenin diğer bir manası 
da eşyanın isimlerini öğrenmek demektir. 

Eşyanın hakikati; Allah’ın esma-i ilâhiye denen güzel isimlerinin tecellîsinden iba-
rettir. Hz. Âdem (as) eşyanın isimlerini öğrenerek ilâhî isimler ile Allah’ı tanımak gibi 
derin ve geniş bir bilgiye erişmiştir. İnsanın arzın halifesi olarak yaratılması ancak 
ilimle mümkün olabilirdi. Etrafımızda gördüğümüz her şeyin şeklinden, yapısından, 
mahiyetinden, duruşundan, hareketinden, tabiatından, büyümesinden ölümüne ka-
dar meydana gelen olayların açıklanması işte ayetlerde geçen talim-i esma hakikati 
ile izah edilebilmektedir. 

Bu nedenle çevremizde gördüğümüz bütün varlıklar bir kitaptır. Buna bazı İslam 
âlimleri “kitab-ı kebîr” adını vermiştir. Çünkü âlem ilimden gelir, o da Rabbü’l-âlemin-
den vücut bulmuştur. Allah Kur’an’da ilmin üç çeşidine yer vermiştir. 

Birincisi ilmelyakîn yani bir şeyi ilmen doğru olarak bilmek; diğeri aynelyakîn yani 
görerek bilmek ve üçüncüsü ise hakkalyakîndir. Yani tadarak, içine dalarak bizzat öğ-
renmek, başka bir ifadeyle ruh ve vücudumuzun her yönüyle algılamasıdır. İşte insan-
lar bu sayede ilme dayalı hazza ve mutluluğa ulaşabilir. 

İşte Hz. Âdem (as) babamızın en büyük mucizesi ve mesleği “talim-i esma” haki-
katidir. Bu hususu insanın diğer canlılardan niçin üstün tutulduğu sorusuna cevap 
olarak sunabiliriz. Kısaca talim-i esma yani Allah’ın güzel isimlerinin öğretilmesi,  
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“Cenab-ı Hakk’ın Hz. Âdem’e (as) bu isimleri öğretmesi” demek olup insanın diğer 
varlıklardan ayıran ve üstün tutan en önemli özelliğidir.

İnsanın Diğer Şuurlu Varlıklara Karşı Üstünlüğü 

Allah, yeryüzünde bir halife yaratacağını meleklere bildirdiğinde onlar bunu an-
layamazlar. İlâhî iradenin hikmetini kendilerine mahsus bir lisanla sorarlar. Bunun 
üzerine Rabbimiz, Hz. Âdem (as) peygambere bütün isimleri öğretir ve melekleri bir 
imtihana tâbi tutar. 

İşte Hz. Âdem (as) babamızın mesleği olduğu gibi bütün canlılardan üstün tutul-
mamız talim-i esma iledir. Kur’an’da geçen ayetlerde ve dinî kitaplarda bu konuya ge-
niş yer ayrılmıştır. 

İnsanın yaratılan bütün varlıklara karşı üstünlüğü talim-i esma ile mümkün ol-
muştur. Bakara suresinin 31. ayetinde “Ve allemel Âdeme esmae külleha” lafzıyla ge-
çen “Ve Âdem’e bütün isimleri öğretti” meselesi bunun en büyük delilidir. 

Bu ayet bütün insanların pederi olan Hz. Âdem’in (as) en büyük mucizesidir. Ta-
lim-i esma ile insanoğlu –melekler de dâhil olmak üzere– bütün hayat sahipleri ara-
sında en üstün mertebeye çıkmıştır. Bunu “Âdem’e secde edin” ayeti ile anlıyoruz. 

Fakat İblis, Allah’ın emrine karşı gelerek isyan etmiş ve şöyle demiştir: “Ben ça-
murdan yarattığın kimseye secde eder miyim!” Bütün melekler ise “Seni bütün nok-
sanlıklardan tenzih ederiz! Senin bize öğrettiklerinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. 
Muhakkak ki sen Âlim ve Hakîmsin” diyerek talim-i esma hakikatini tasdik etmişlerdir. 

Kendi nevinin üstünlüğünü dava eden İblis ise talim-i esma hakikatini anlayama-
mıştır. Çünkü onda öyle güçlü bir kibri vardır ki kendisini ebedî olarak azaba sok-
muştur. Allah, şeytanı lanetlemiştir. Ne yazık ki insanoğlunun büyük bir kısmı dahi bu 
ayetlerin manasını anlayamamış, idrak edememiştir. Allah’ın güzel isimlerini öğren-
me konusunda çok cahildir. Aynı İblis gibi kendini büyük görerek talim-i esmayı ve 
Kur’an’ı öğrenmek için çaba sarf etmemektedir. Hâlbuki insan kendisini bütün mah-
lûkatın üzerinde bir makama çıkaracak olan Allah’ın güzel isimlerine yapışsa hem bu 
dünyada hem de sonsuz ahirette saadete erişecektir.

İblis’in Allah’a isyan etmesi meselesinden çıkarılacak en önemli sonuç kibir ve 
enaniyetin insanı da sonsuz azaba sürükleyeceği tehlikesidir. Gök, zemin ve dağların 
tahammülünden çekindiği ve korktuğu emanetin müteaddit vücudundan bir ferdi, 
bir veçhi enedir. İnsan ene yani benlik sayesinde Allah’ın güzel isimlerinin gizli ha-
zinelerini açabildiği gibi dehşetli ve sonsuz bir azaba maruz da kalabilir. Bu nedenle 
insanların diğer canlılardan üstün olması aynı zamanda İblis’in de bir tuzağıdır. Bu 
kibir ve enaniyet hastalığının açmış olduğu çok ciddi tehlikeyi asla gözden kaçırma-
mak gereklidir.
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İnsanların diğer canlılardan üstün olduğu gerçeği psikolojinin temel kuramları ile 
de ele alınabilir. Esma-i Hüsna’nın derin anlamlarına doğru tefekkür yürüyüşü yapıla-
bilir. Allah’ın güzel isimlerinin sınırsız anlamlarını, içimizde açılmayı bekleyen duygu-
lara dokundurarak, heyecanlı bir yolculuğa çıkmak mümkündür.

Kur’an’ın esma talimi, insanın tüm zamanlara ve mekânlara uzanan duygulanımla-
rını kucaklayan, geliş gidişlerine refakat eden, duygularının en uzak noktalarına uza-
nabilecek bir tefekkür dünyası sunar. Zira Esma-i Hüsna, dünyanın fuzuli işlerinde 
boğulmuş, arzın darlığına mahkûm olmuş insan ruhuna eşsiz bir fırsat sunar. İnsan 
aklı ve duyguları bu sayede güzel isimlerin tecellileri ile aydınlanmaya başlar.

Batı Felsefecilerinin Allah’ın Güzel İsimlerini Anlamadaki Eksiklikleri

Bazı kişiler Allah’ın güzel isimlerini Batı felsefesinin çirkin üslubu ile ele alarak 
göstermemiz gereken saygı ölçülerini yitirmektedir. Konuşmalarında ve yazılarında 
“Allah emek verdi” gibi aciz insanlara mahsus sıfatlarla Cenab-ı Allah’a bir çeşit aczi-
yet isnat etmektirler. Hâlbuki Allah sonsuz kudret sahibidir, Kadir-i Zülcelal’dir. Her 
şeye gücü yeter. “Ol” deyince hemen olur. 

Esma-ı Hüsna’dan yani O’nun güzel isimlerinden biri de Hakîm’dir. Allah sonsuz 
hikmetle iş görür. Manasını bilmesek dahi yaptığı işlerde birçok hikmet ve güzellik 
vardır. Allah, Âlim’dir. Sonsuz ilim sahibidir. Allah’ı anmak veya ifade etmek lüzumu 
doğduğunda onun güzel isimlerini kullanmak vaciptir. “Sübhanallah” dediğimiz za-
man Allah’ın her türlü noksaniyetten münezzeh olduğunu ifade ederiz. Hiçbir kusur 
ona arız olamaz... 

Esma-i Hüsna yani Allah’ın güzel isimleri ile ilgili olan Haşr suresinin 24. ayetinde 
şöyle buyurulmuştur: “O Allah ki; Yaratan’dır, Bâri’dir (Yokken var edendir), Musav-
vir’dir (şekil verendir), en güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nu tes-
bih eder. Ve O Azîz’dir (Yücedir), Hakîm’dir (Hüküm ve hikmet sahibidir).” 

İşte Allah’ı andığımızda Esma-i Hüsna’sı ile anmamız gerekir. Haşa acziyet isnat 
eden isim, sıfat ve fiillerden sakınmak bir Müslümanın dikkat etmesi gereken husus-
lardan bir tanesidir. Kur’an-ı Kerim’de 100’den fazla (bazı rivayetlerde peygamber 
Efendimiz (asm) 99 tane bildirmiştir.) Allah’ın güzel isimleri geçmektedir. Buna bi-
naen insanlara ve aciz mahlûklara ait isimlerle değil güzel isimlerle Allah’a dua etme-
liyiz. Bu nedenle her namazdan sonra tesbihat esnasında bu isimleri zikrederek dua 
etmek sünnettir. 

Yeryüzünün İnsanın Emrine Verilmesi ve Talim-i Esma

Yeryüzünü insanın emrine veren Allah, hayat sahipleri içinde en yüksek makamı 
da insana vermiştir. Bu sebeple insanı en güzel surette yaratan Allah’a ne kadar şükre-
dilse yine azdır. Emanet-i kübra yani insana verilen büyük emanet; imtihandır. 
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İnsan imtihanı düşünerek, tefekkür ederek ve Allah’ın güzel isimlerini öğrenerek 
en yüksek makama çıkabilir. Bu açıdan isim verme konusunda İslam düşünürlerine 
göre Rabbimizin, insanları üstün tuttuğu talim-i esma (isimlerin öğretilmesi) ile bir-
çok şey anlaşılmakta, idrak edilebilmektedir. 

Bu özelliği sayesinde bir tekâmül ve ilerleme çizgisinde olan insanın diğer can-
lılardan ayrışması mümkün olabilmektedir. Allah, insanı arzın halifesi olarak yarat-
mıştır. Ona hayvanlar, cinler ve meleklerden farklı kabiliyetler vermiştir. Ancak insan 
mahlûkatın en şereflisi olmasının yanı sıra hayvanlardan daha aşağıya düşecek bir 
kabiliyette yaratılmıştır. 

İnsan, şeytan gibi kendisini üstün görmeye başladığı anda isyan etmeye başlamış 
olmaktadır. Allah’ın güzel isimlerine dayanarak her alanda en yüksek makama çıkma 
yolu herkes için açıktır. Bütün sosyal ve pozitif ilimlerde en yüksek seviyeye çıkma is-
tidadı her insanda vardır. Fakat bu konuda gayret ve çaba gereklidir. Zira insana ancak 
çalıştığının karşılığı vardır. 

Bediüzzaman Said Nursi Sözler isimli kitabında talim-i esma hakikatini ele alırken 
şu cümleyi kurmuştur:

“Şahs-ı Âdem’e talim-i esma unvanıyla nev-i benî-Âdeme ilham olunan bütün 
ulûm ve fünunun talimini ifade eder.”2

Yine aynı eserde Hazret-i Muhammed aleyhissalatü vesselamın “Hazret-i Âdem’e 
icmalen talim olunan bütün esmânın bütün meratibiyle tafsilen mazharı”3 olduğu 
vurgulanmıştır. Bu hususu şu şekilde açıklamak mümkündür: 

Hz. Âdem’e (as) öğretilen isimlerin icmali olduğu yani çekirdek manasında öz 
bilgilerden meydana geldiği ancak bu isimlerin ahir zaman peygamberi Hazret-i Mu-
hammed aleyhissalatü vesselamda ise tafsilatlı ve mükemmel şekilde tahakkuk ettiği 
ifade edilmektedir. Bunun hikmeti ise şöyle ifade edilmektedir: 

“Fakat sizin pederiniz bir defa şeytana aldandı, cennet gibi bir makamdan rû-
yi zemine muvakkaten sukut etti. Sakın siz de terakkiyâtınızda şeytana uyup hik-
met-i İlâhiyenin semâvâtından tabiat dalâletine sukuta vasıta yapmayınız.”4

İnsan sık sık başını kaldırıp Allah’ın güzel isimlerine dikkat ederek o yüksek sevi-
yeye yükselmelidir. Bunun için bugüne kadar elde edilen teknoloji ve fenlerden isti-
fade ederek tefekkür edilmelidir. Belki bu sayede Esma-i Hüsnanın asıl manası anla-
şılmış olacaktır. 

2 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 538.
3 Nursi, Sözler, 356.
4 Nursi, Sözler, 354.
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İşte Hz. Âdem’in (as) cennetten çıkarılmasının arka planında da dinî emirlerde la-
kaytlık hatta isyan vardır. Milliyeti kutsallaştırmak (mâbud ittihaz etmek) gibi bir şirk 
gizlenmiştir. Milliyetçilerin fikir babalarından Ernest Renan “Ecdada tapma en meşru 
bir ibadettir; bizi olduğumuz hale getiren ecdattır” sözüyle milliyetçiliğe kutsiyet ka-
zandırmak istemiştir. 

Bediüzzaman’ın “Milliyetçiler, milliyeti mâbud ittihaz ediyorlar”5 tespitinde Renan 
ve emsalinin görüşleri özetlenmiştir. Ahzab suresinde geçen “Biz emâneti göklere, 
yere ve dağlara teklif ettik; hepsi de onu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korktular. 
İnsan ise onu yüklendi. Gerçekten insan çok zalim, çok cahildir” âyetini Bediüzzaman 
şu şekilde tefsir etmiştir: 

“Âlemin miftahı insanın elindedir ve nefsine takılmıştır. Kâinat kapıları zahiren 
açık görünürken hakikaten kapalıdır. Cenâb-ı Hak, emanet cihetiyle insana ene na-
mında öyle bir miftah vermiş ki, âlemin bütün kapılarını açar ve öyle tılsımlı bir 
enâniyet vermiş ki, Hallâk-ı Kâinatın künûz-ı mahfiyesini onun ile keşfeder. Fakat 
ene kendisi de gayet muğlâk bir muammâ ve açılması müşkül bir tılsımdır. Eğer 
onun hakiki mahiyeti ve sırr-ı hilkati bilinse, kendisi açıldığı gibi kâinat dahi açılır. 
Şöyle ki: Sâni-i Hakîm, insanın eline, emanet olarak, rubûbiyetinin sıfât ve şuûnâtı-
nın hakikatlerini gösterecek, tanıttıracak, işaret ve numûneleri câmi’ bir ene ver-
miştir; tâ ki, o ene bir vâhid-i kıyasî olup, evsâf-ı rubûbiyet ve şuûnât-ı ulûhiyet 
bilinsin. Fakat vâhid-i kıyasî, bir mevcud-ı hakiki olmak lâzım değil. Belki hende-
sedeki farazî hatlar gibi, farz ve tevehhümle bir vâhid-i kıyasî teşkil edilebilir. İlim 
ve tahakkukla hakiki vücudu lâzım değildir.

Sual: Niçin Cenâb-ı Hakkın sıfât ve esmâsının marifeti enaniyete bağlıdır?

Elcevap: Çünkü mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için ona 
bir şekil verilmez; ve üstüne bir suret ve bir taayyün vermek için hükmedilmez, 
mahiyeti ne olduğu anlaşılmaz. Mesela zulmetsiz, daimî bir ziya bilinmez ve his-
sedilmez. Ne vakit hakikî veya vehmî bir karanlıkla bir hat çekilse o vakit bilinir.

İşte Cenâb-ı Hakkın, ilim ve kudret, Hakîm ve Rahîm gibi sıfât ve esmâsı mu-
hit, hudutsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez 
ve hissolunmaz. Öyle ise hakikî nihayet ve hadleri olmadığından farazî ve vehmî 
bir haddi çizmek lâzım geliyor. Onu da enaniyet yapar. Kendinde bir rububiyet-i 
mevhume, bir mâlikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder, bir had çizer, onunla 
muhit sıfatlara bir hadd-i mevhum vaz eder. ‘Buraya kadar benim, ondan sonra 
O’nundur’ diye bir taksimat yapar. Kendindeki ölçücüklerle onların mahiyetini ya-
vaş yavaş anlar.”6

5 Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevi-i Nuriye, trc., Abdülmecid Nursi (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 149.
6 Nursi, Sözler, 725-726.
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Bu duruma örnek olarak kendine ait bir mülkünde tasarrufu ile kâinattaki Allah’ın 
rububiyetini ve tasarrufunu anlar. İnsan kendi görünüşteki zahiri malikiyetiyle Al-
lah’ın hakiki malikiyetini düşünebilir. Diyebilir ki “Bu eve malik olduğum gibi Allah da 
şu kâinatın malikidir”. İnsan kendisinde bulunan bu küçücük ilmi sayesinde Allah’ın 
sonsuz ilmini düşünebilir. Kendi elde ettiği küçük sanatıyla Allah’ın sanatını ve yara-
tıcılık kudretini anlar. Küçücük evini inşa ve tanzim ettiği gibi şu dünyayı da Allah’ın 
tanzim ettiğini bilir. Kısaca bütün ilahî şuunat ve sıfatlar benlik sayesinde bir parça 
kavranabilir. 

Miraç Mucizesi ile İnsanın Üstün Olduğu Hakikatinin İspatlanması

Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselama mahsus kılınan Miraç mucizesi sayesinde 
Allah katında insanın ne derece üstün bir mahlûk olduğunu anlayabiliriz. İnsanlığın 
en şerefli temsilcisi olan Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam bu mucize ile göster-
miştir ki diğer insanlar da büyük bir nimet ve rahmete namzettir. Yeter ki Allah’a iman 
etmiş olsun. Bediüzzaman Said Nursi Sözler isimli kitabında bu konuya yer vererek 
“Miracın semeratı ve faidesi nedir?” sorusuna özetle şu şekilde cevap vermiştir. 

Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam Miraç ile imanın önemli hususlarını yani 
melaikeyi, cenneti, ahireti hatta Zat-ı Zülcelâl olan Allah’ı göz ile müşahede etmiş ve 
bize bildirmiştir. Bu haber ise insanlığa ebedi bir hazine ve hediyedir. Çünkü kâinatı o 
vehmedilen perişanlıktan, fâni ve karmakarışıktan kurtarmıştır.

İnsan, Miraç nuru ile yaratılan varlıkların en güzeli olduğunu anlamıştır. Çünkü 
insanlar, ezeli ve ebedi olan Allah’ın muhatabı ve has kullarıdır. Beşer, sonsuz olan 
cennete namzet ve aziz misafirlerdir. 

İşte bütün bu güzel hususları Hazret-i Muhammed aleyhissalatü vesselam bizzat 
görmüş ve insanlığa hediye olarak getirmiştir. Böyle bir hediye elbette insan olan bü-
tün insanlara nihayetsiz bir sürur, hadsiz bir şevk verir.7

İnsanlar ikinci hediye olarak Allah’ın insanlardan ne istediğini Miraç ile idrak etme 
imkânını bulmuştur. İslâmiyet’in başta namaz olarak esaslarını dahi hediye getirmiş-
tir. Çünkü her insan Allah’ın rızasını kazanmak için O’nun bizden ne istediğini anla-
mak ister ve bunu bilmekten memnun olur. Temenni eder ki “Keşke bir iletişim im-
kânı olsa da doğrudan doğruya Allah ile konuşsa idim. Benden ne istiyor, anlasa idim. 
Benden onun hoşuna gideni bilse idim”8 der.

İşte Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam yetmiş bin perde arkasında Allah’ın biz 
insanlardan istediklerini doğrudan doğruya Miracın bir meyvesi olarak bizzat işiterek 
getirmiş ve beşere hediye etmiştir.

7 Nursi, Sözler, 791.
8 Nursi, Sözler, 792.
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İnsanlar Ay’daki veya Mars gezegenindeki hali anlamak için milyarlarca dolar 
masraf yapıp uydu gönderiyor ta ki bilip öğrensin. Hâlbuki Ay ve gezegenler, Allah’ın 
mülkünde bir sinek kadar bile değildir. Güneş Allah’ın yarattığı kâinat içinde bir mum 
kadar bir değer sahibi ancak olabilir. İşte Hazret-i Peygamber aleyhissalatü vesselam, 
Allah’ın muhteşem sanatını ve sonsuzluk âlemindeki rahmet hazinelerini görmüş, in-
sanlara söylemiş ve hediye getirmiştir. 

Üçüncü hediyesi ise sonsuz saadetin anahtarını bizlere getirmesidir. Hazret-i Mu-
hammed aleyhissalatü vesselam Miraç vasıtasıyla kendi gözüyle cenneti görmüştür. 
Cennetin sonsuz ve baki görüntüsünü müşahede etmiştir. Ebedî saadeti bizzat idrak 
etmiş ve müjdesini insanlara hediye etmiştir. 

Bu müjdenin kıymetini anlamak için şöyle bir misal verebiliriz: Bir adam tam idam 
edileceği bir anda cumhurbaşkanının affını kazanıyor ve ayrıca kendisine bir saray 
veriliyor. İşte aynı bunun gibi bütün insanlara yok olmaktan ve ebedî bir idamdan 
kurtuluş müjdesi ve cennet saraylarının hediye edildiği müjdesi getirilmiştir.

Dördüncü hediye “rü’yet-i cemalullah” yani Allah’ı bizzat görebilme imkânıdır. Na-
sıl ki Miraç ile Hazret-i Peygamber aleyhissalatü vesselam bizzat bu nimete müşer-
ref olmuştur; işte bütün insanların elinde böyle bir imkân vardır. Allah’a ve resulüne 
iman sayesinde her mü’min için Allah’ı görmek ve müşahede etmek mümkündür.9

Beşinci hediye ise şudur: İnsan; kâinatın en kıymetli varlığı ve Yaratıcımızın mu-
hatabı ve sevgilisidir. Küçük bir mahlûk, zayıf bir hayvan ve aciz bir varlık olan insan 
bu hediye ile o kadar yükselmiştir ki kâinatın en değerli varlığı olmuştur. Bu insanı 
öyle bir makama çıkarır ki kâinatın üstünde bir şeref sahibi kılabilir. Öyle bir sevinç ve 
sürur verir ki tasvir etmek mümkün değildir. Rütbesi onbaşı olan bir askere “mareşal 
oldun” demek gibi harika bir müjdedir.

İşte daha bunun gibi nice güzel müjdeler Miraç vasıtası ile insanlığa hediye getiril-
miştir. İşte bir insan olarak bu müjdelere muhatap olduğumuz için ne kadar şükretsek 
azdır. 

Sonuç 

Allah, insanı dünyanın halifesi olarak yaratmıştır. Hayvanlar, cinler ve melekler-
den farklı ve daha yüksek kabiliyetleri vardır. Ancak insanın mahlûkatın en şereflisi 
olmasının yanı sıra onu hayvanlardan daha aşağıya düşürebilecek özellikleri de bu-
lunmaktadır. İşte insan, şeytan gibi kendisini üstün görmeye başladığı anda isyan et-
meye başlamış olmaktadır. Eğer insan, kibir ve enaniyetinden vazgeçmez, af dilemez 
ise kendisini çok kötü bir son beklemektedir. 

9 Nursi, Sözler, 793.
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Yaratılış konusunda da en önemli kaynağımız Kur’an’dır. Kur’an’ın manalarını öğ-
renmek için ne kadar çaba göstersek azdır. İnsan, bütün mahlûkatın üzerinde bir ma-
kama çıkaracak olan Allah’ın güzel isimlerine yapışsa hem bu dünyada hem de sonsuz 
ahirette saadete erişecektir. Birçok insan bahse konu ayetlerin manasını tam olarak 
anlayamamış ve idrak edememiştir. 

Belki de insanoğluna düşen görevlerden en önemlisi Allah’ın güzel isimlerini öğ-
renmektir. Fakat insanın diğer bir yönü ise tembel ve cahil olmasıdır. İblis gibi kendini 
büyük görerek büyük bir tehlikeye düşer. İnsanda mevcut benlik duygusu ile Allah’ın 
güzel isimleri hissedilebilir ve kısmen anlaşılması mümkün olur. Allah’ın isimlerinin 
gerçek manası ile anlaşılması ise ancak cennette ve huzur-ı İlahide olacaktır. Bunun 
için de Allah’a ve Hazret-i Muhammed aleyhissalatü vesselama iman etmek şarttır. 
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