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Öz

Bu çalışmada talim-i esma hakikati anlaşılmaya ve açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu 
anlamda varlık, insaniyet, nübüvvet ve mana gibi kavramlar üzerinden bir bakış açısı 
geliştirilmektedir. Talim-i esma gerçeğinin günümüze yansımaları ve insan hakikatine 
uzantıları üzerinden bir tefekkür gerçekleştirilmektedir. 
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Abstract

In this article, the truth of teaching names of Allah is tried to be understood and 
explained. In this sense, a perspective is developed over concepts such as existence, 
humanity, prophethood and meaning. A contemplation is put forward through the 
reflections of the truth of teaching names of Allah on today and its extensions to the 
human truth.
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Giriş

Hz. Âdem’in (as) yaşadığı tecrübe insaniyet serüveninin görünen âleme yansı-
masıdır. Varlığın arka planında bir insaniyet hakikati var. Hz. Âdem’den (as) bu yana 
milyarlarca varlığı ihata eden bir hakikatten bahsediyoruz. Vahiyle baktığımız zaman 
yaşanan hadiseler ve nübüvvet silsilesi, kâinatı ve dünyayı anlamlı kılan bir hale ge-
tiriyor. Bu serüvenin başlangıcında âlemlerin Rabbi, Âdemi yaratıp meleklere secde 
etmelerini istediğinde meleklerin şöyle bir itirazı oluyor:

“Düşün o zamanı ki Rabbin melâikeye hitaben ‘Ben yerde bir halifeyi yara-
tacağım’ dedi. Melâike de ‘Yerde fesat yapacak, kan dökecek kimseleri mi yara-
tacaksın? Hâlbuki biz, hamdinle Seni tesbih ve takdis ediyoruz’ dediler. Rabbin 
de ‘Sizin bilmediğinizi Ben biliyorum’ diye onlara cevap verdi.”

Bu aslında Allah’ın, Âdem’e esmayı öğretmesi ile Âdem’in eşyanın isimlerini say-
ması ve meleklerin aciz kalması, bunun üzerine Allah’ın “Ben size demedim mi sema-
vat ve arzın gaybını ben bilirim” hitabı ve arkasından meleklerin ise “Seni her türlü 
noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Sen her şeyi 
hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın” demelerinden insanın ubudiyet yönünün or-
taya çıktığı görülüyor. 

Yaşanan bu hadisede, Cenab-ı Hakk’ın anlamlı kıldığı insan karşısında meleklerin 
aciz kalışları ve insanın gerçek konumunun ortaya çıkması yani insanın ubudiyet bo-
yutunun ortaya çıkmasıdır. İnsaniyet serüveni böyle başlıyor ve burada iki nokta öne 
çıkıyor: Hz. Âdem (as) nübüvvet silsilesinde hangi konumda? Talim-i esma neyi ifade 
ediyor?

Talim-i Esma Neyi Ifade Ediyor?

Talim-i esma ile ilgili farklı görüşler söz konusu olmuştur. Bu inektir, bu kuştur, 
bu elmadır vb. diyenlerle birlikte çoğunluk Hz. Âdem’e (as) konuşmanın öğretilmesi 
ve iletişim imkânının kurulması olduğu üzerinde durmuştur. Daha üst bir anlamda 
söylersek, yaşanan mu’cize esmanın öğretilmesi ve tek tek bütün esmayı saymak değil 
belki “esmayı anlama” eşyadan “eşyanın hakikatine ulaşma” yolculuğunun öğretilme-
sidir. Bu yönü ile baktığımızda talim-i esmayı öğretilen bir metottur. Eşya ve esma 
bağlantısı içerisinde yeryüzünde bizim gördüğümüz ve algıladığımız her şey ve her 
şeyin bilgisi ve ona muhatap olmanın melekesi olarak düşünebiliriz. Bu noktada ko-
nuşma ve anlama melekeleri önem kazanmaktadır. 
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Hz. Âdem (as) ve âlemlerin Rabbi arasında yaşanmış olarak zikredilen hadisenin 
karşılığı nedir diye düşündüğümüzde bu hadisenin bizdeki karşılığına bakmamız ge-
rekir. Bu hadisenin bizdeki karşılığı beynimiz, zihnimiz olarak düşünebiliriz ve bütün 
eşyaya olan muhatabiyetimiz ve algılarımız. Beyinde sadece eşyayı algılayan, tanım-
layan ve onu belirli bir karşılık içinde ruha yansıtan bir yapı değil de duygu, hayal ve 
farklı âlemlere açılan boyutları ile de değerlendirilmelidir. 

Diğer taraftan da eşyaya baktığımızda, eşyanın bir hakikati var, hakikatinden bu 
tarafa geldiğimizde bir de manası var ve bu mananın algılanan âlemde ifadesi var. Bu 
ifade insanın anlayabileceği semboller üzerinden ortaya çıkıyor. Bu sembollerden en 
merkezi olanı dillerdir. Diller gramer yapıları ve kavramları ile bir hikâyenin ve mana-
nın taşıyıcısı konumundadır. Bu dil Hz. Âdem’den (as) bu yana gelen bütün insanların 
arasındaki iletişimin kurulmasını temin etmekte ve topyekûn bir insaniyet hakikatini 
ortaya çıkarmaktadır. Biz sadece kendi zaman ve mekânımızda olan insanlarla ileti-
şim kurmuyoruz insan olmamız hasebiyle insaniyet ile iletişim ve bağımız var. 

Bizim Hz. Âdem (as) ile biyolojik, genetik bir bağımız var. Bu yönü ile insaniyet 
ağacının uzantısıyız. Bununla birlikte iç dünyamızda manevi bir şahsiyet diyeceğimiz 
insaniyetin ortak mirası ile iletişimimiz var. Bu iletişim farklı diller ve kültürlerle çe-
şitlenerek devam etmiştir. Dolayısıyla insan ve varlık bağlantısında her insanın bütün 
dillere ve tüm varlık âleminin iletişim araçları ile irtibatı ortaya çıkıyor. 

Talim-i esma bu noktada dil üzerinden oluyorsa hangi dil üzerinden gerçekleşmiş-
tir? Kelamcıların, felsefecilerin ve tasavvuf ehlinin buna dair tartışma ve açıklamaları 
var. Bütün bu bilgiler, farklı diller, farklı anlaşma şekilleri bizim âlemimize nasıl ulaştı? 

Bir grup diyor ki: Bütün her şey Cenab-ı Hak tarafından vaz edildi, peygamberler 
aracılığıyla insanlara taşındı. Diğer bir grup ise madem bu hadise doğrudan ilahi be-
lirleme ile oluyorsa sonradan ortaya çıkanlara insanların isim koymasını nasıl açıkla-
yacağız? Dolayısıyla aslında bu diller, anlaşma biçimleri insanlar arasında gözükme-
yen ama var olan gizli bir sözleşme ve uzlaşma ile olmaktadır. Dolayısıyla talim-i esma 
bu şekilde olmuştur diyorlar. Bu iki bakışın arasını bulmaya çalışan bir grup var ve 
onlar da diyor ki: Baştan gelen bir belirleme var ama bunun insanlarda karşılığı var. 

Tartışmalarda ortaya çıkan şey şu oluyor, Cenab-ı Hak ile Hz. Âdem (as) arasın-
daki diyalog ve Cenab-ı Hak ile insanlar arasındaki diyalog sanki kâinattaki kanunla-
ra tabiymiş gibi düşünülmesinden ve bundan dolayı ortaya çıkan problemler olarak  
düşünüyorum. 

53

Köprü • Sayı: 148 • Ocak-Haziran 2021 • ISSN: 1300-7785 • ss. 51-60



Eşyayı anlamak için mantık kuralları oluşturuyoruz. Eşya’nın zaman ve mekân 
içinde bir tanımlaması yapılıyor  ve oluşturulan aynı mantık kuralları içerisinde san-
ki Cenab-ı Hak’ta varmış gibi. İsimlendirme ve mantık kuralları oluşturma sürecinde 
Cenab-ı Hak içinde yapıldıktan sonra dışındaymış gibi bir yaklaşım söz konusu oluyor. 
Bu Cenab-ı Hakk’ın her şey ile irtibatını anlamamızı problem haline getiriyor. Bu ta-
lim-i esmada vahdet-kesret bağlantısı içinde, her an her şeyle irtibatı olan bir Zât’ın 
varlığın başlangıcından (ilk patlama) Hz. Âdem’e (as) kadar vücuda geliş ile; ve Hz. 
Âdem (as), Hz. Muhammed (asm) ve yeryüzüne gönderilecek son insana kadar bütün 
insaniyet topluluğu ile iletişimi şeklinde ele alınırsa doğru bir zemine oturtulmuş olur. 

Bediüzzaman Said Nursi’nin, talim-i esma yorumu bu hadisenin tarihte bir dönem-
de olmuş bitmiş bir şey değil halen ve her an devam eden bir talim olması şeklindedir.

“Nev-i beşere câmiiyet-i istidat cihetiyle talim olunan hadsiz ulûm ve kâi-
natın envâına muhit pek çok fünun ve Hâlıkın şuûnât ve evsâfına şâmil kesretli 
maarifin talimidir ki nev-i beşere, değil yalnız melâikelere, belki semâvât ve 
arz ve dağlara karşı emanet-i kübrâyı haml dâvâsında bir rüçhaniyet vermiş; 
ve heyet-i mecmuasıyla arzın bir halife-i mânevîsi olduğunu Kur’ân ifham et-
tiği misillü, ‘melâikelerin Âdem’e secdesiyle beraber şeytanın secde etmemesi’ 
olan hadise-i cüz’iye-i gaybiye, pek geniş bir düstur-ı külliye-i meşhudenin ucu 
olduğu gibi, pek büyük bir hakikati ihsas ediyor.”2

İsimler bir dönemde ortaya çıkmış olsa bile, ona muhatap olan beyinler her an 
yeni yaratılıyor ve her yeni yaratılan beyne bu talim yapılıyor. Her bebek bu talimi 
yeni olarak yaşıyor. Bilimler vasıtasıyla varlığı anlamaya çalışan bilim insanlarında da 
aynı süreç farklı bir yönü ile devam ediyor. Bilgi üstüne bilgi eklenerek ortaya çıkan 
teknoloji ve yeni gelişmeler birer talim ve öğrenmedir. Akli bir çaba olarak gözükse 
de talim-i esmanın farklı bir yansımasıdır. İnsanlığın varlığı anlamaya yönelik hangi 
alan çalışmaları olursa olsun talim-i esmanın bir yansımasıdır. Hz. Âdem’in (as) insa-
niyet üzerinden talim-i esması devam ediyor olduğunun karşılığı bütün bu çalışma ve 
çabalardır diyebiliriz.

Talim-i esma tarihte ve geçmişte kalmış bir şey olduğunu düşünmek ve oradan bu-
raya yansımasını biyolojik ve genetik olarak düşünmek, Hz. Âdem (as) ile Allah arasın-
da olmuş bitmiş gibi düşünmek problem alanı oluşturuyor. Bizim Bediüzzaman’dan 
öğrendiğimiz eşya ile esma arasındaki irtibat bir defa kurulmuş, olmuş bitmiş değil 
her an, her daim devam eden dinamik bir ilişki olarak devam ettiğidir. Varlık, insan 

2 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (İstanbul: Söz Basım, 2012), 334.
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ve âlemlerin Rabbi bağlantısının doğru kurulması talim-i esma ile mümkün olacaktır. 
Talim-i esma, Hz. Âdem (as) ile bir defa olmuş bitmiş değil her insan tek tek yaşıyor 
bu hadiseyi. Bu talim-i esma mu’cizesi devam ettiği gibi Hz. Âdem’in (as) topraktan 
yaratılması da bugün her insanda tek tek devam ediyor. Son tahlilde bu mucizeleri her 
insana tek tek olan mesajını da kaçırmamamız gerekiyor.

Aklımızı hakem yapıp dar bir yerde kurduğumuz mantık kuralları ile düşündüğü-
müzde eşyadaki bütünlüğü ve ilişkiyi göremeyebiliyoruz. Hikâye nereden başladı ve 
nereye geldi? Hikâye değişti mi? Bütünlüğü ve gidiş serüvenini görmemiz gerekiyor. 

Varlık, Cenab-ı Hakk’a işaret etmek için vücuda getirilmiştir. Âlemlerin Rabbi yer-
yüzünde esmasını gösterecek ve o esmasını anlayacak bir halife olarak Hz. Âdem’i 
(as) yaratmış ve o sembole secde edilmesini emrederek aslında yine Kendisine secde 
edilmesi mesajını vermiştir. O secde dolayısıyla insana değil insanın işaret ettiği ma-
naya yani Allah’a secdedir. Melekler şunu gördü ki insan, Allah’ın halifesi olarak temsil 
noktasında çok üst seviyede; dil var, anlam var vs.

İnsanın en üst seviyedeki temsilini birçok âlim dil üzerinden konuşurken Bediüz-
zaman hazretleri dil ile sınırlamayıp insaniyet ile irtibatlandırmıştır. İnsaniyet haki-
katinin dil ile bağlantılı olarak ulaştığı uç noktaları Hz. Peygamber Efendimiz (asm) 
miraç ile temsil etmiştir. Dolayısıyla miracı yaşamış, âlemlerin Rabbi ile bizzat gö-
rüşmüş, O’na muhatap olmuş ve O’nu her yönü ile müşahede etmek gerçekleşmiştir. 
Dolayısıyla varlığın genelinde varlık-insan-Allah irtibatında, insana yüklenmiş varlığı 
anlamlı hale getirme rolü öne çıkmaktadır.

Melekler de Rabbi biliyorlardı ama esma ile bütünü ile Cenab-ı Hakk’ın isimlerini 
kuşatabilme hem de kuşatabildiğini idrak etmek ve bu idrakten sonra halife olarak 
âlemlerin Rabbi ile muhatap olmayı insan gerçekleştirmiştir. Kulluk, ubudiyet burada 
acz, fakr ve noksanlık gibi gözükse de diğer bir boyutuyla da kulluk Allah’ı büyük bir 
donanımla idrak edebilmenin insana getirdiği halife olma durumudur.

Ayetteki “küllehâ sırrı” insanın bütün isimleri kuşatabilmesinin işaretidir. Her bir 
meleğin müekkel olduğu varlıkla ilgili temsil ettiği esma var. Bütün âlemin temsilcisi 
olarak Cebrail’e (as) bile Sidretü’l-münteha ötesine geçmesine izin verilmezken in-
saniyeti temsilen Hz. Peygamber’in (as) o noktalara geçmesi isimleri kuşatmanın bir 
göstergesidir. Bakıldığında Allah lafzı da bütün esmayı kuşatan ve esmanın hepsini 
içinde bulunduran bir hakikattir. Son tahlilde Allah lafzı da, sadece insan tarafından 
idrak edilecek bir hakikat olarak duruyor. İnsaniyetin hakikatinde her bir ismin anla-
şıldığı ve yerli yerine oturtulduğu ve bir bütüne dönüşen idrak söz konusudur.
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Bu idrak nasıl olacaktır? Beynin düşünce boyutuyla olacak bir şey midir? Bunun 
olmadığını hem insaniyetin tarihi süreci üzerinden hem de kendi üstümüzden göre-
biliyoruz, akıl üzerinden bu idrak olmuyor. Bu yöneliş ve idrak için derin bir hissedişe 
ihtiyaç var. Bu derin hissediş dil ve kavramların ötesinde bir şeydir ve bu hissediş için 
odak bir noktaya ihtiyaç var. Talim-i esmanın karşılık bulduğu odak nokta diyebiliriz 
buna. Dilin bütün ortaya koydukları ve dille bağlantı bütün faaliyetlerin ortaya koy-
dukları mekanizmaya ihtiyaç var. Burada kalp devreye giriyor. 

Kalp, adeta şeffaf ve her şeyin manalarını birleştirip –varlıklarda yedi renk halin-
de gözüken güneşin kendisi gibi gözükmesine benzer tarzda– mananın da arkasında 
Allah hakikatini birebir aynıyla hissedebilecek potansiyel insanda toplanmış olduğu 
ortaya çıkıyor. Bu durumu sözlerle, dille ifade etmek kolay değil. Meleklerin mazhar 
oldukları şey güneşin farklı şeylerde renk renk gözükmesi gibidir. Allah’ı farklı farklı 
esmasıyla idrak etmek Allah hakikatini olduğu gibi anlamak değildir. Onlarda yansı-
yan ilahi hakikatin farklı yansımalarını odaklayıp aslına uygun bütünleştirecek odak 
kalp gibi buna müekkel olan da insan olmalıdır. 

Bediüzzaman’ın, şeffaflarda dediği,3 güneşin şeffaf şeylerde gözükmesinde insani-
yet hakikati kuşatıcı yönü ile devreye giriyor. “O kuşatıcı yön nedir?” diye düşündüğü-
müzde hilafet noktası olduğu söylenebilir. Yani insanın yeryüzünün halifesi olmasıdır. 
Meleklerin insanda bilemedikleri şeyin de kalp ve mana boyutu olduğunu anlıyoruz. 
İnsana baktıkları zaman kan döken, fesat çıkaran boyutunu görüyorlar ilk bakışların-
da ve arka cihetindeki kalp ve mana yönünü idrak edemiyorlar. 

Melekelerin, insanın kan dökecek ve fesat çıkaracak boyutunu nereden bildikleri, 
insana benzer bir varlığın ondan önce yaratılıp yaratılmadığı gibi tartışmalar da var. 
Buradaki diyalogu buradaki kıssanın bizim yaşadığımız düzlemden farklı bir düzlem-
de, melekuti bir düzlemde gerçekleştiğini düşününce –öteki türlü zaten ondan önce 
de ondan önce diye geriye doğru gider– melekuti boyutta zaman-mekân bağlantısı-
nı aramak yanlış olacaktır. Maddi düzlemde kıssayı değerlendirmeye çalışınca bazı 
şeyleri oturtmakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla melekler melekuti boyutta bu diyaloğu 
yaşarken maddi boyutta onların önünde dinamik sahnelerin cereyan ediyor olduğunu 
düşünmek lazımdır. Hz. Âdem’i (as) o manzara içinde gözlemliyor olmalarını da kabul 

3 Güneş, ulviyetiyle beraber, bütün şeffaf ve parlak şeylere nihayet derecede yakın, belki onların zatların-
dan onlara daha yakın olduğu, cilvesiyle ve timsaliyle ve tasarrufa benzer çok cihetlerle onları müteessir 
ettiği halde, o şeffaf şeyler ise binler sene ondan uzaktırlar. Onu hiçbir vech ile müteessir edemezler, kur-
biyet dâvâ edemezler.
Hem o güneş, her şeffaf zerreye, hattâ ziyası nereye girmişse orada hazır ve nazır gibi olduğu, o zerrenin 
kabiliyet ve rengine göre güneşin aksi ve bir nevi timsali görünmesiyle anlaşılır. [Bediüzzaman Said Nursi, 
Sözler (İstanbul: Söz Basım, 2012), 235.]

56

Hz. Âdem (as) Kıssası: “Talim-i Esma”yı Nasıl Anlamalıyız? / Hakan YALMAN



etmek lazım ve o dinamiklik içindeki sahnede zahiri olarak kalbi boyutunu idrak ede-
mediklerini anlıyoruz.

Kalp niçin gereklidir dersek? İnsan, kavramlarla anlamaya, isimlerle tanımaya 
ve semboller üzerinden olayları idrak etmeye uygun yaratıldığı için akli süreçlerin  
sonrasında bu akli süreçleri (ilmelyakini) toplayacak ve onu gayba ulaştıracak bir 
mekanizmanın da gerekliliği ortaya çıkmış oluyor. Talim süreci içerisinde de yaşanan 
hadiseye, ulum ve fünun diyoruz. Bu ulum ve fünunun gerçekleşmesinin ardından gö-
rünen âlemde gördüğümüz şeylerden gayba gitmenin yolu açılıyor. Görünenden gö-
rünmeyene, ilmelyakinden aynelyakine ve hakkalyakine bir yolculuk yapılıyor ve her 
aşamanın bir mekanizması var. Her ismin muhitine ve nihayetine ulaşmak bu yolcu-
lukla oluyor. Her ismin ilmelyakini ile hakkalyakinini birleştirince insanın halife olma 
noktası ve sınırların açılması gerçekleşiyor. 

Bu durum insanın ilahi olana ulaşabilme potansiyeli ve ilahi olanın hakikatinin ta-
mamına ulaşabilme potansiyeli insaniyet hakikati içine derç edilmiştir. İlmelyakin, ta-
lim-i esmanın da ana merkezini teşkil ediyor. Esma taliminin omurgasını teşkil ediyor. 

Talim-i Esma ve Nübüvvet Bağlantısı

Hz. Âdem (as) nübüvvet silsilesinin çekirdeği olmakla birlikte insaniyet hakikati 
de nübüvvetle başlıyor. Sözler kitabındaki ene bahsinde dile getirilen felsefe ve nübü-
vvet silsilesinde ve her iki tarafta talim-i esma faaliyetinin uzantıları devam ediyor. Bu 
talim iki tarafta da cereyan ediyor. Nübüvvet, isimlerin Cenab-ı Hak ile olan bağlantı-
sının kurulmasını temsil ediyor.

Hz. Âdem (as) ile Hz. Muhammed’e (asm) kadar talim-i esma sürecinin yansıma-
sı var. Talim-i esma hakikatinde Hz. Âdem’le (as) başlayıp Hz. Muhammed (asm) ile 
kemale ulaşan bir mana var. Miraç bunu tamamlayan en üst bir noktadır. Hz. Âdem’in 
(as) halife olarak gönderilmesi ve her peygamberin hilafetin gereği olan manaları 
farklı boyutları ile tamamlamaları karşımıza talim-i esmanın kemale gidişine işaret-
ler olarak çıkıyor. Hz. Muhammed (asm) ile bu talimin insaniyet namına Hz. Peygam-
ber’den (asm) kabul edilip huzura davet edilmesi. Yeryüzüne bir hikmete binaen ya 
da işlenen bir günaha binaen inen insan talim-i esma süreci ile tekrar semavata çıkan 
bir yolculuk var ve nübüvvet silsilesi içerisinde talim-i esmanın kemalinin tablosudur.

Bu tablodan bugüne yansıyan şeyler var. Her bir sanatın arkasında bir peygambe-
rin olduğunu Bediüzzaman şöyle ifade ediyor: 
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“Mânevî kemâlât gibi, maddî kemâlâtı ve harikaları dahi, en evvel mu’cize 

eli nev-i beşere hediye etmiştir. İşte Hazret-i Nuh’un (aleyhisselâm) bir mu’ci-

zesi olan sefine ve Hazret-i Yusuf’un (aleyhisselâm) bir mu’cizesi olan saati, 

en evvel beşere hediye eden dest-i mu’cizedir. Bu hakikate lâtif bir işarettir 

ki san’atkârların ekseri, her bir san’atta birer peygamberi pîr ittihaz ediyor. 

Meselâ gemiciler Hazret-i Nuh’u (aleyhisselâm), saatçiler Hazret-i Yusuf’u  

(aleyhisselâm), terziler Hazret-i İdris’i (aleyhisselâm)...”4

Nübüvvet ile talim-i esma arasında ciddi bir ilişki ve irtibat var. Nübüvvet, talim-i 

esmanın dinamik boyutunun çarpıcı bir boyutunu temsil ediyor. Aslında bütün in-

sanların hangi dinden olursa olsun talim-i esma noktasında nübüvvet silsilesinden 

öğrendikleri var. İsimlerin öğretilmesi beni âdeme ilham olunan bütün ulum ve fü-

nundur. İnsanın müthiş potansiyeli, yine bunu sembolik olarak ifade eden sanat po-

tansiyelini ifade eder.

Allah, kâinat, melek, nübüvvet ve insaniyet bütünlüğünde değerlendirdiğimizde 

çok müthiş bir tevhidi bakışla kendi konumumuza, durumumuza, değerimize ve de-

ğer kaynaklarımıza ilişkin bir sonuç ortaya çıkıyor. Belki talim-i esmanın bize yansı-

tacağı peygamberlerle, bütün varlıklarla ve âlemlerin Rabbi ile bağlantılı bir varlık 

tasavvuru ve bunu hisseden bir kalp çok mühim duruyor.

Sonuç

Yeryüzünde yaşanmış ve uzantıları ile bütün kâinatı kuşatan bir insaniyet se-

rüveni var. Astronomi, antropoloji, tarih, sosyoloji, psikoloji ve fen bilimleri açısın-

dan ele alındığında insanın bu süreçteki rolünün varlığı anlamlı kılmak ve eşyadan 

esmaya ulaşmak olduğu anlaşılıyor. Bu da bütün sürecin arkasındaki ilahi maksat  

gibi duruyor. 

Bu çerçevede ele aldığımız talim-i esma insanın varlık âlemindeki rolünü, şuhud 

ve gayb arasındaki aracılığını ifade ediyor. İlahi muradı temsil eden bu konum ve var-

lıktaki maksadın husulü noktasındaki önem meleklerin secdesini talep eden ilahi mu-

radın secdesi olmalıdır. İnsaniyetteki bu maksadın yeryüzüne taşınmasında vahiy ve 

kelam aracılığı ile nübüvvet bu sürecin en önemli zemini ve olmazsa olmazı şeklinde 

bu sürece yansıyor.

4 Nursi, Sözler, 344.
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Bu anlamda talim-i esma geçmişte yaşanan bir hadise olarak değil dinamik, şu anı 

da içine alan bir süreç şeklinde ele alınırsa daha doğru anlaşılacağı kanaatindeyim. 

Bu, her doğan çocuğun talim-i esmanın muhatabı olduğu algısını netice verecek ve 

âlemlerin Rabbinin meleklerin secde etmesini istediği zübde-i âlem manasını da ona 

yükleyen muhteşem bir sonuç doğuruyor. 
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