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ŞUUR: Anlayış, idrak,  vicdan, hiss-i zâhirle duymak. Nefsin manaya ilk vusul 

mertebelerdir. Kendi varlığından haberdar olma. İncelikleri iyice idrak etme. 

“eğer o zerre, bir Kadîr-i Mutlak'ın memuru olmazsa ve nisbeti o Kadîr-i Mutlak'tan 

kesilse; o vakit o zerreye, herşeyi görür bir göz, herşeye muhit bir şuur vermek 

lâzımdır.”          (RN-Sözler/296) 

“Her şeye muhit bir şuur vermek.” İnsanın her şeye hakim kılan tarafı şuur tarafı. 

Hem şuur kendikileriyle karşılığını kâinatta bulma, hakim olmaya şuur deniyor. 

“ Evet, kasd ve şuur ve iradeyi gösteren bir perde-i hikmet, umum kâinatı kaplamış 

ve o perde-i hikmet üstünde lütuf ve tezyin ve tahsin ve ihsanı gösteren bir          

perde-i inayet serilmiştir ve o müzeyyen perde-i inayet üstünde kendini sevdirmek 

ve tanıttırmak, in'am ve ikram etmek lem'alarını gösteren bir hulle-i rahmet, kâinatı 

içine almıştır ve o münevver perde-i rahmet-i âmme üstüne serilen ve terahhumu ve 

ihsan ve ikramı ve kemal-i şefkat ve hüsn-ü terbiyeyi ve lütf-u rububiyeti gösteren 

bir sofra-i erzak-ı umumiye dizilmiştir.”      (RN-Sözler/303) 
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       PERDE-İ HİKMET     

 PERDE-İ HİKMET ÜSTÜNDE, PERDE-İ İNAYET   

PERDE-İ İNAYET ÜSTÜNDE, HULLE-İ RAHMET    

HULLE-İ RAHMET ÜSTÜNDE, SOFRA-İ ERZAK-I UMUMİYE. 

   HİKMET:KASD+ŞUUR+İRADEYİ tazammun ediyor.Ve bu üçünün bir araya   

  gelmesiyle ortaya çıkan hakikata Hikmet deniyor. 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

“O mü'min, şuur ile okur ve o intisabla okutur.  (RN-Sözler/312) 

Burada da kâinatla alakadar olma seviyesi, onun şuur seviyesi. 

“Sonra bir delile daha işaret eder, der: "Size ağaç gibi kesif, sakil, karanlıklı bir 

maddeden ateş gibi latif, hafif, nurani bir maddeyi çıkaran bir zâttan, odun gibi 

kemiklere ateş gibi bir hayat ve nur gibi bir şuur vermeyi nasıl istib'ad 

ediyorsunuz?"         (RN-Sözler/400) 

 

 

 

 

      

KESİF       LATİF  

KARANLIK        NURANİ 

SAKİL       HAFİF 

Ateş gibi bir hayat. 

Nur gibi bir şuur. 

Ateşi hayata, 

Nuru şuura nispet etti. 

“
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“Şuur, hayatın ziyasıdır.”  (RN-Sözler/506) 

      Şuur, hayatın direkt yansıması. Varlıkla münasebet kurulması.                          

Barla da; ziya Güneş’e.                     Nur ise Kamere nispet ediliyor. 

Güneş’ten; ısı, ışık, ziya ve renk  -bildiğimiz kadarıyla-  geliyor.                     

Buradaki karşılığı odun.   Oradaki karşılığı şems (Güneş).    

 Alev kendini yok etmenin adıdır. Kendini yok etmeyle fenafişems; yani aslına 

doğru hareket etmesi fenafillah oluyor. Dikkat buyur ki; ateş Güneş değil, odundan 

çıkıyor. Aslı Güneş’e doğru hareket ediyor ama o ateş hiçbir zaman geldiği 

perdeleri kat’ederek Güneş olamaz. Hem nasıl ısının, ateşin, rengin buradaki 

karşılığı yani Güneş’in karşılığı odun, aslı ısı. Öyle de maddenin aslı, hayattır.  

 Kendini yakamayan başkasını yakamaz.Odun ilk önce kendini yakıyor.    

Daha sonra nemli, ıslak olan odunu da yandırıyor. Güneş’in buradaki karşılığı 

ODUNdur desek kim inanırdı? Odun yanınca  oradan çıkan ziya değil nurdur.     

Aydan ziya değil, nur geliyor. 

“Ateş” tabiri; komplesinin adıdır. Yani bu kelime ile ısı, ışık renkleri vs’leri 

kast ediyoruz. Hem ukde-i hayatiye - hayat düğümü- o çekirdekte gömülü ama gizli. 

Aynen bunun gibi ateşte odunda gizli. 

“bu acz içindeki kudret ve za'f içindeki kuvvet ve fakr içindeki servet ve gına ve 

cümud ve cehil içindeki hayat ve şuur; bilbedahe ve bizzarure bir Kadîr-i Mutlak ve 

Kaviyy-i Mutlak ve Ganiyy-i Mutlak ve Alîm-i Mutlak ve Hayy-u Kayyum bir zâtın 

vücub-u vücuduna ve vahdetine karşı her taraftan pencereler açar.”   

                                 (RN-Sözler/664) 

ACZ        KUDRET  

ZA'F       KUVVET  

         FAKR       SERVET VE GINA  

        CÜMUD + CEHİL        HAYAT & ŞUUR 

        CEHİLİN ZIDDI        ŞUUR 

O zaman buraya göre şuur; münasebettar olduğumuz şeyin bizdeki karşılığı 

veya bizdeki karşılığının alaka miktarı. 

“Halbuki imanın verdiği nur ve şuur ile ve sana gösterdiği ve bildirdiği esma-i 

İlahiye”          (RN-Mektubat/264) 

  Burada da NUR       GÖSTERDİĞİ  

       ŞUUR        BİLDİRDİĞİ. 

“ve risalet-i Muhammediye dahi (A.S.M.), kâinatın his ve şuur ve aklından süzülmüş 

en safi hülâsasıdır,”        (RN-Lem'alar/336) 

 

 



 

RİSALET-İ MUHAMMEDİYE (ASM) = KÂİNATIN HİS & ŞUUR &AKLI 

 

 

 

 

 

 

 

“belki maddî ve manevî hayat-ı Muhammediye (A.S.M.), âsârının şehadetiyle         

hayat-ı kâinatın hayatıdır.”       (RN-Lem'alar/336) 

maddî ve manevî hayat-ı Muhammediye (A.S.M.) =  Hayat-ı kâinatın hayatıdır. 

“maddî ve manevî hayat-ı Muhammediye (A.S.M.) dahi, hayat ve ruh-u kâinattan 

süzülmüş hülâsat-ül hülâsadır.    ( RN-Lem'alar/336) 

Burada da maddî ve manevî hayat-ı Muhammediye (A.S.M.)= Hayatı kâinattan &             

ruhu kâinattan süzülmüş hülâsat-ül hülâsadır. 

Hem: MADDÎ HAYAT-I MUHAMMEDİYE (A.S.M.) = HAYAT-I KÂİNAT 

MANEVÎ HAYAT-I MUHAMMEDİYE (A.S.M.) = RUH-U KÂİNAT 

“risalet-i Muhammediye (A.S.M.), kâinatın his ve şuur ve aklından süzülmüş                 

en safi hülâsasıdır.”                            ( RN-Lem'alar/336) 

Burada da : 

RİSALET-İ MUHAMMEDİYE= HİSS-İ KÂİNAT& ŞUUR-U KÂİNAT&AKLI KÂİNATTAN 

SÜZÜLMÜŞ. O zaman: 

 RİSALET=   ŞUUR +  HİS +   AKLIN hülâsasıdır. 

 

 

 

 

“risalet-i Muhammediye (A.S.M.), şuur-u kâinatın şuurudur ve nurudur..”    

          (RN-Lem'alar/336) 

 Burada da nuru eklemiş. 
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HÜLÂSASIDIR. 

     Demek risalet hakikatı= hissini + şuurunu + aklını tazammun ediyor. 



 

“vahy-i Kur'an dahi, hayatdar hakaikının şehadetiyle hayat-ı kâinatın ruhudur ve 

şuur-u kâinatın aklıdır.”     (RN-Lem'alar/336) 

O zaman VAHY-İ KUR’AN = RUH+AKIL. 

 

 

 

 

 

HAYAT           ŞUUR + HİS        AKIL            RUH             ENE 

 

 

HÜLÂSA:    RİSALET-İ   MUHAMMEDİYE = HİS+ŞUUR+ AKIL 

         MADDÎ HAYAT-I MUHAMMEDİYE= KÂİNATIN HAYATI 

         MANEVÎ  HAYAT-I MUHAMMEDİYE=KÂİNATIN RUHU 

         VAHY-İ KURÂN= AKIL+RUH 

RİSALET-İ  MUHAMMEDİYE = ŞUUR+NUR  

RİSALET-İ  MUHAMMEDİYE = HAYAT 

“Eğer kâinattan risalet-i Muhammediyenin (A.S.M.) nuru çıksa, gitse; kâinat vefat 

edecek..”        ( RN-Lem'alar/336) 

  O zaman: Risalet-i Muhammediye (A.S.M.) = Kâinatın hayatıdır. 

“en zevkli olan rızıktaki ihsanat-ı Rahmaniyeye nezaretle beraber şuursuz şükürleri 

şuur ile temsil eden Mikâil (A.S.) gibi meleklerin pek acib mahiyette olarak 

bulunmaları ve vücudları ve ruhların bekaları, saltanat ve haşmet-i rububiyetin 

muktezasıdır.”         (RN-Şualar/263) 

 “Kâinat İsrafil-misal ubudiyette ulvî bir makam sahibi bir acaib-ül mahlukat iken” 

           (RN-Şualar/13) 

  Burada da kâinatın cesedine yani:        

      KÂİNATIN HAYATI = İSRAFİL(AS)    

      KÂİNATIN ŞUURU = MİKÂİL (AS)   

      KÂİNATIN AKLI =  CEBRAİL (AS)   

      KÂİNATIN RUHU = AZRAİL (AS) 

 

 

VAHY-İ 

KUR’AN 
RUH AKIL 

MADDÎ HAYAT-I 

MUHAMMEDİYE 

VAHY-İ KUR’AN 

RİSALET-İ          

MUHAMMEDİYE 

MANEVÎ                                     

HAYAT-I MUHAMMEDİYE 



 

 

Tamamını temsil eden Maddî & Manevî hayat-ı       

          Risalet-i 

“Ve zahirde görünen hayat, şuur, kemal ve saire ancak bâtından zahire süzülen         

zaîf bir tereşşuhtur.”        (RN-Mesnevi-i Nuriye/180) 

Çekirdekte ağacın tüm detayı var. Kokusu şurdan, tadı burdan vs 

toplanmıyor.Onları, kokuları,renkleri ortaya koymak için malzemeleri  hariçten                

- topraktan- topluyor, alıyor. Asılda ise -çekirdekte- hepsi orada. Kanuniyet 

cihetiyle hayatta orada. Tevhidde - cemde- hep aynı ve aynı yerde. İnsanda böyle. 

Maddenin içinde -hakikatı ve mahiyetinde – hayatta, ruhta, şuurda orada. 

“Yirmidokuz satır şuur ve ihtiyarımızın haricinde, bütün (elif) gelmiş.”   

                    (Barla Lâhikası:323) 

Kâinattaki icraat; esmanın zuhuratı ve insanın gizli hakikatını ortaya 

çıkarmak. İnsan kendisinin gizli hazine olduğunu bilmiyor. Fark ettirmek  gerekiyor. 

Şuur ise; kâinat, insanın -kendisinin- hakikatı ve aynı zamanda hakikatını ortaya 

çıkarandır. O  zaman sendeki bilkuvve ile bilfiil kâinat arasındaki münasebetin 

idrak edilmesi. Ve “Hak” isminin zuhuratını fark etmesi. Kendisindeki ölçülerle, 

kâinattaki icraatı fark edip yerli yerine  oturtması. Şuurun zıddı cehalet. O da 

kendini tanımamak ve kâinattaki icraatı fark etmemek. Kâinatı ve insanı kendi 

içinde  düşünüp, Allah(cc) ile izah edememek.                                 

Ve aynı zamanda cehalet; fikren ve fiilen ve tavren ve halen kâinatın manasına, 

esmanın iktizasına Tevfik-i hareket edememesi… 

“Hayatın saadet ve kemali ise, hayatın âyinesine temessül edene karşı, şuur ile 

muhabbet ve şevk ile ibadet etmektir.”                     (RN-Nur'un İlk Kapısı/82) 

Hadiseler senin şuurun ve iradenin dışında sana uygun geliştiriliyor.          

Olaylar, icraat sana bakıyor, seni  tefsir ediyor, senin gizliliklerini ortaya çıkarıyor. 

Ama senin bundan haberin yok. Olayın iki tarafı var.    

 Misal:Elmanın  yaratılması, senin onunla münasebet şeklin. Onun icraatı               

- onun yapılması- Hak isminin iktizası. Senin ona bakışın, yani onun sana ve esmaya 

bakan tarafını fikretme, hissetme, masetme ve zevketme seviyen şuur seviyendir. 

Birde “hayatın âyinesinde” geçiyor. Demek hayatta âyine. Hayat “HAY” sıfatına 

bakıyor.O da âyine ise  orada Şuunat-ı Zâtiye tecelli ediyor. 

“herşeyi muhit bir şuur vermek lâzım gelir.” ( RN-Nur'un İlk Kapısı/111) 

O zaman burada şuur hakim olmak. Mevzuya, hadiseye ve  olaya hakim 

olmak. O olayı yapan ile yapılan arasındaki münasebeti yani Allah (cc)’la fiillerini  

onunla düşünmek. Birde; o fiilin kendisine bakan cihetiyle  kendini tefsir etme. 

Çekirdeğin ağaca hakim olması gibi. 

 

Muhammediye (ASM) 



 

Sende kâinattaki  olayları  ruhunda değerlendirip mana ve hakikatlarını  yerli yerine 

koymak. Şöyle: O olayın akla bakan tarafını akla bırakmak. O olayın şuura,hisse, 

latifeye vs’lerin hisselerini onlara göndermek. Her hasse kendine bakana bakarak 

hissesini alması…O hisse ile dönüp olaya yeniden bakması. 

“Hikmet onlarla ehl-i şuura şöyle ifade ediyor ve diyor ki:”  (RN-Sözler/614) 

Kâinattaki hikmetin  insanda karşılığını bulmasına şuur. 

İnsanda şuur ve kâinatta hikmetle İSM-İ HÂKÎM tecelli ediyor.         

 Hikmet lisanının  şuur  kulağıyla  münasebet seviyesi şuur.  

 Hikmetin lisanı; olaylar, fiiller, hadiseler.       

 O lisanın manası da, şuur. 

İFADE EDEN           İFADE EDİLEN            İFADE             MUHATAP OLAN 

   HİKMET    MANA      HADİSELER        İNSAN (EHL-İ ŞUUR) 

Kâinat aynı fiil, aynı ilimdir, aynı hikmettir, aynı manadır.Hem fiildir,  

 hem manadır. Mana cisimleşmiş fiil olmuş.       

 O zaman acaba?           

  Şuur: Hikmet-i kâinatın bizdeki karşılığı. Kâinatta hikmet, insanda şuur. 

Kâinattakilerin sende karşılık bulmasına şuur. 

Misal: Rd verici istasyonu, kâinat yani hikmet.Yayınları mana.                                                                            

Bendeki radyo akıl. Radyodaki istasyonlar şuur. Bu istasyondan çıkan seslerin  

çeşitlerine de hiss… 

Bu manayı teyid eden: “akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş, şuurun bir 

hülâsasıdır..”  (RN-Lem'alar/336) 

Burada akıl, şuurdan süzülmüş. 

 

 

 

Radyo ismi, bütün kanalların hülâsasına verilen isim. Kanalsız kutuya radyo 

denmez. O kanalların hülâsasının getirmiş olduğu komprime radyo - yani akıl- 

desek, O kanallar şuur. İşte o istasyonla  radyodaki karşılığı olan  kanalla 

münasebet şuur.O münasebetten ortaya çıkan ses  dalgalarına da hisler… 
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Akılda:Kâinattaki ilmi hakikatların komprimi.O zaman; bütün radyo istasyonların 

komprimi olan radyo akıl. 

Bilmana meal:Cenab-u Hak(cc) arşta istiva etti.Kalbte bir arştır. Bâtınî kalp olan 

“ene” de istiva etti. Hem arşın bir tarafı  varki bâtını mahluk değil. Nasıl ki kalbin 

zahirisi ve bâtınisi var olduğu gibi. 

Levh-i Mahfuz da kuvve-i hafızadan. 

Âlem-i Misal, hayalden. 

Arş, kalpten.  

O zaman akılda galiba Allah-u âlem kürs olabilir mi? 

“Ve hilkat-i kâinatın en ehemmiyetli neticesi olan insanlarla münasebat-ı 

Rabbaniyeyi tebliğ ve izhar eden Cebrail (A.S.) ve zîhayat âleminde en haşmetli ve 

en dehşetli olan diriltmek ve hayat vermek ve ölümle terhis etmekteki Hâlık'a 

mahsus olan icraat-ı İlahiyeyi yalnız temsil edip ubudiyetkârane nezaret eden 

İsrafil (A.S.) ve Azrail (A.S.) ve hayat dairesinde rahmetin en cem'iyetli,  en geniş, 

en zevkli olan rızıktaki ihsanat-ı Rahmaniyeye nezaretle beraber şuursuz şükürleri 

şuur ile temsil eden Mikâil (A.S.) gibi”    (RN-Şualar/263) 

(AS) tabiri peygamberlere kullanılırken, meleklere kullanılıyor. Meleklerin 

peygamberi yoktur. Melekler fıtri ubudiyet ediyorlar. Başkalarından tebliğ almazlar. 

Ama meleklerin yekûnunun bir şahs-i manevileri vardır. O şahs-i manevilerin 

mecmuuna İsrafil, Cebrail, Mikâil, Azrail deniyor.Yoksa insanlar gibi peygamberleri 

değil. Bu melaikeler Peygamberimizin zuhuratları, temessülleri olduğundan (AS) 

konmuş. Nasıl ki sair peygamberlere (ASM) denmiyor, (AS) deniyor.                         

Çünki Hz Muhammed’in (ASM)’ ın muinleridirler. Muin aynı gibi değil. Ondan (AS) 

denmiş. Hem (ASM)’ın tamamını değil, bir cihetini gösteriyorlar. 

Onlar :   CEBRAİL   KÂİNATIN AKLI 

 İSRAFİL  KÂİNATIN HAYATI 

 MİKÂİL           KÂİNATIN ŞUURU  

 AZRAİL   KÂİNATIN RUHU 

 

“Belki Kur'an, umum işaratıyla ve eczasıyla ayn-ı şuurdur, kışırsızdır; fuzulî, 

lüzumsuz maddeleri yoktur.”      (RN-Şualar/685) 

Radyo istasyonları          Kâinat = Hikmet        

İstasyonda seçilen mevzular, konuşulanlar        Mana                 

Benim radyom          Akıl                    

Radyomdaki  istasyondan çıkan sesler        Hisler 

 

Muhammed (ASM)                     

Şahsiyet-i maneviyesi 

veya                                       

şahsiyet-i 

Muhammediye(ASM), 

Hakikatı 

Muhammediye(ASM) 



 

O radyodaki kanalın kimin nosu olduğu, o sesin kim olduğu, istasyonda 

konuşanın ve konuştukları ve niye konuştuklarını bilmek ŞUUR.                                                                                       

O radyodan çıkan sesi, ses sahibini, istasyonu, konuşmanın manası, niye 

konuştuğu, bana bakan oradan çıkan dersleri bilme ŞUUR.                                                                          

Radyodan ses çıkıyor. Nerden çıkıyor, kim, neyi, niçin konuşuyor bilmeden 

muhatap olmak histir. Yani şuursuz  his. Yani şuursuz şükür.                                               

Benim radyomdaki istasyon arama düğmesi ve istasyon işaretleri şuur. 

Radyomdaki istasyon çizelgesinden arama motoruyla verici istasyonla 

irtibatlanma meyelanı, isteği, bilerek ona yönelmek şuurum. 

Hatıram:19/5/2006 Trabzondan İstanbul’a uçarken havadayım. 

“Belki Kur'an, umum işaratıyla ve eczasıyla ayn-ı şuurdur, kışırsızdır; fuzulî, 

lüzumsuz maddeleri yoktur.”     (RN-Şualar/685) 

Kur’an  “ ayn-ı şuurdur” diyor. 

Şuur =Hayattan süzülmüş, hayatın hülâsası.    

 Kur’an ise; mahluk değil. Bunu şuurla ifade etti.Çok garip! 

Şu zamana kadar şuurun mahluk olduğunu. Şuur mahluk olduğu halde ona nispet 

niye ediyor?  Hem şuurun; kışırsız, fuzulî ve lüzumsuz olmadığı.                               

Acaba Kur’anın bizdeki karşılığı şuur mudur acaba?                                                    

   Oysa şuurun yeri: Hayat         şuur&his       akıl        ruh.                                                    

  Oysa Kur’an, umum işaratıyla  ve eczasıyla “ayn-ı şuurdur” diyor.                          

Kur’an şuurdur diyor. Peki o şuur bizim şuurumuz mu?                     

Yoksa kâinat büyük insansa o insanın  şuuru mudur?     

   Hem kâinatın şuuru Mikâil.       

   Biz küçük kâinat. Kâinat büyük insan. Büyük şuur kâinatta. 

   Küçük şuur insanda. Kâinattaki şuur Kur’an…    

   Onun nüshası insanın şuuru.O zaman:    

            Kur’anla kâinatı okuman nispetinde o kadar şuurlusun. 

“Ve keza şuurî olmaksızın, senin lehine ve aleyhine çok fiiller cereyan 

etmektedir.”       (RN-Mesnevi-i Nuriye/66) 

        Burada şuur aklın sıfatı olarak gözüküyor.Aklın dışa  vuruşu. Veya  aklın çok 

sıfatından, bir sıfatıdır. Çünki izahlar aklı izah ediyor gibi gözüküyor. Yani aklı izah 

etmek için kullanılan tabirler şuura kullanılıyor. 

“O fiiller şuurî oldukları halde, şuurun taalluk etmediğinden sabit olur ki, o fiillerin 

fâili bir Sâni'-i Zîşuur'dur.”      (RN-Mesnevi-i Nuriye/66) 

Burada da şuurî bir bağ olduğunu…Seni  ona, Onu sana bağlıyor.  

 O cereyan  eden hadisenin  sende karşılığını bulması, senin şuurun oluyor. 

 

 



 

“Evet ene, bir nokta-i siyah, bir vâhid-i kıyasî  iken, onun başına şuurî bir sanatın 

hat ve çizgileri sarılmış olmasıyla onda, yani ENE DE ONUN MÂLİKİ ondan ona 

yakın olduğu müşahede edilmektedir”   (B.M:80) 

“ENEDE ONUN MÂLİKİ, ONDAN ONA YAKIN OLDUĞU MÜŞAHEDE EDİLMEKTEDİR.” 

Demek orada – enede - müşahedetullah cereyan ediyor. “Sığmadım kâinata sığdım 

beni seven müminin kalbine”  burada oluyor.  “iyyâke na’budu” burada oluyor. 

“Hissiz, şuursuz toprak, sizin rızkınızı düşünüp şefkat etmek kabiliyetinden pek 

uzak olduğundan, toprak kendi kendine açılmıyor,”    (RN-Sözler/423) 

Burada da  ŞUURU akıl makamında kullanıyor.     

 Hiss :Karşılığını bulması.        

 Şuur ise ; bu karşılığını bulan olayı bilinçli, kendindeki ölçülerle  tartarak 

karar verme melekesi ki, aklın en büyük sıfatı oluyor. Şuuru bazen de  kalbin sıfatı 

olarak kullanıyor.           

 Hem şuur  A             B  merkezden, enfüsten -harice, âfaka- bakıyor. Üzerine  

cereyan etmiyor. Bilakis başkasının, karşısındakinin taalluk ediyor.  

 Hem şuur; kendinden sıyrılıp karşındakini fark etmek. Ve bu fark ettiğinin 

kendinde karşılığını bulmak. Aynı zamanda şuur, bilmek demektir. O da  istidadının 

bilkuvveden,  bilfiile çıkması. 

“eğer Kur'an gitse, kâinat divane olacak ve Küre-i Arz kafasını, aklını kaybedecek, 

belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak, bir kıyameti koparacak.” 

            (RN-Lem'alar/336) 

Akılsıza divane, yani akılsız denir. Eğer Kurân giderse kâinat divane  yani akılsız 

olacaksa, Kur’an o zaman AKLIN karşılığı. 

Kur’an= İnsandaki karşılığı AKIL. 

 Hem bir üst makam alttakileri cem’ ettiğine göre     

  AKIL:HAYAT       HİSS&ŞUUR dan süzülmüş, hem hayatın hem de hiss  

 ve şuurun bir  hülâsasıdır. 

AKIL      ŞUUR+HİSS+HAYAT kapsıyor.       

  Hem kâinat büyük insandı.         

  Hem insan küçük kâinattı.        

 Hem kâinat Kur’an-ı Kebir-i Kâinattır.(Kâinat büyük Kur’andır.)   

  O zaman kâinat büyük Kur’ansa, kâinatta büyük insansa: 

 İnsan=Kur’andır.                

 “şuursuz olan başını” yani “şuursuz kalmış aklını” deniyor. 

O zaman şuur; dışarıdan  gelen hakikatları yoğurup her hiss ve duygu  

 ve melekenin karşılıklarını ayıklayıp yerine koymak. 

 

 



 

Yani:Dışardan gelen ses, resim, mana vs’leri akıl potasında eritip gelenleri 

yüksek fırın gibi kendi ölçüleriyle onları parçalayıp, ayıklayıp her şeye hissesini 

vermektir. 

Hem şuur: Histen duygudan, latifeden, hafızadan vs yerlerindekileri hepsini akıl 

potasına getirerek dışarıya en uygun  olarak atmak veya  karşılıklarını koymak. 

Yani bir şey yapacağı, konuşacağı zaman şuur insanın kalbinde, aklındaki ve 

ruhundakileri hepsini toplar olaylar ve  fiiller karşısında uygun olan sözü veya fiili  

koyar. İşte bu meleke şuurdur.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “belki şuursuz kalmış başını bir seyyareye çarpacak” şuursuz kalmış aklını.       

Demek  şuur, akılda bir sıfattır. Aklın bir sıfatıdır. Çünki akılda  daha başka 

özellikler de var. Şuur geçen cümlelerde aklın sıfatı olarak gözüküyor. 

“Evet nebatat ve behimiyat gibi şuursuzların gayet derecede şuurkârane ve 

hakîmane işler görmesi bizzarure gösterir ki: Gayet derecede Alîm ve Hakî birisi 

vardır ki, onları işlettiriyor.”         (RN-Sözler/64) 

Burada da şuuru ortaya koyan esma: ALÎM&HAKÎM. O zaman şuurun kaynağı            

Alîm + Hakîm esmaları. Hem o zaman anlaşılıyor ki şuur aklın sıfatıdır.                          

Çünki; ilim ve hikmetli düşünmek  aklın sıfatıdır. 

“Çünki ne hayatı var ki, hayat ile alâkadar olsun; ne şuuru var ki, taalluk etsin.” 

            (RN-Sözler/506) 

     Nasıl ki radyo istasyonunda  kanalları radyo düğmesiyle karşılığı bulunuyor. 

Adeta o kanala benim radyomla irtibatlanınca sanki  istasyon radyomun içinde 

veya ben istasyonun içine girdim radyomla. Benim radyomla  istasyon arasındaki 

irtibat hakikatına  mana. Benim onla irtibatım şuur. Radyonun komplesine 

akıl…Çıkan sese hisler. Şuur benimle, onun irtibatın adıdır. 

  

Nasıl ki yüksek fırında eritilen toprakla 1500 0C 

demir ayrılıp ayrı potaya gider. Bakır için 1500- 

2000 OC ısı verilip oda çelikten,  elmastan vs 

maddelerden ayrılırlar.  Bu yüksek fırın komplesi 

AKIL. O toprak hammaddesine  ne kadar,                

ne zaman ısı verilecek bilgi sistemine veya 

organize edene o fırının ŞUURDUR.                            

Hem şuur; bu fabrikaya yaparak  gelemez deyip; 

alman ve de gelen karışımlı, madenli toprakları 

birbirinden ayırma yapar. Bu ayırma muamelesini 

yapan  tarafına şuur denir. O fırının o ateşten 

sonra her madenin yerli yerine  ayrılmasına da 

hissi, duygu hisseleri denir. Gelen karışık 

maddeden hisselerini almaları.             

   Her maddenin karışıktan ayrılıp yerine  

gitmesi işlemlerini,  fabrikanın şuuru yapıyor. 

 



 

İyi havada, iyi yerde net çekmesi ŞUURLU. Benim radyom çekmiyor. Ama istasyon 

bangır bangır yayın yapıyor, buna ŞUURSUZ..               

Yayın var ama ben taalluk edemiyorum. O zaman ŞUUR yayın yapan taraf değil, 

ona muhatap olacak radyom tarafı şuur gözüküyor. Senin şuurun olsun, olmasın                

o yayınına devam ediyor. Yayına irtibatlandın şuur.                                                

Yayına irtibatın yok. (senin irtibatın yok) şuursuz. 

“Zerre miktar şuuru olan bilir ki:”    (RN-Sözler/550) 

Bilmek ŞUURLA oluyor. Anlamak başka, bilmek başka. Bilmek şuurla olur. 

“İşte edna bir şuuru olan anlarki”     (RN-Sözler/550) 

Burada da  anlamak ŞUURDUR. Yani anlamak aklın başka sıfatı. Şuur anlamayı, 

ortaya çıkarıyor…Yoksa anlamak şuur değil. Anlamak, bilmek aklın başka 

sıfatlarıdır. Bu aklın –anlamak, bilmek- melekesini, şuur ortaya koyuyor.                  

Nasıl ki radyo, istasyonla irtibatlanıyor. O sesin taşıdığı mana. Akla boşalınca 

anlamak ve bilmek şeklinde zahir oluyor. 

“zerre miktar şuuru bulunanın derketmesi lâzım gelir.”  (RN-Sözler/301) 

Burada da şuurla ortaya DERKETMEK çıkıyor.       

 Şuurla ortaya çıkanlar = bilir ki, derk eder ki, anlar ki,  

“Ruh bir nuranî kanundur, vücud-u haricî giymiş bir namustur; şuuru başına 

takmış.”   (RN-Sözler/702) 

Şuurun, aklın sıfatı olduğunu burada sarahatla beyan ediyor. Şuuru  kafasına 

takmış. Kafa akla  nispet edilir. Şuuru takmış. Nereye takmış?    

 Başa. Baş aklın mahalli idi. Hem devamında “şuuru başına takar”  

 “ başından şuuru indirirse” 

“Ger şems hayevan olaydı; olur harareti hayatı, ziya onun şuuru.. şu havassa 

mâliktir âyinede timsali.”       (RN-Sözler/705) 

Ziyayı şuura nispet ediyor. Ziya, renklerin mecmuu. Karşıyı gösteriyor. 

 ŞUURSUZ İNSAN, GÜNEŞ’SİZ İNSAN DEMEKTİR. 

“Fakat aklın şuuru ihata etmediği için;”    (RN-Mektubat/348) 

Burada şuur aklın sıfatı olduğuna sarahat var. Aklın şuuru var. 

“zihni cüz'î, şuuru kısa,”       (RN-Mektubat/393) 

Burada şöyle: Nasıl ki radyo istasyonun da  kısa dalga, uzun dalga  diye 

istasyonlarla münasebet şeklini ölçüsünü veriyor. Öylede şuuru kısa  deniyorsa 

uzunu da, ortası da vardır. Sanki radyo istasyonu gibi.                                         

O zaman radyo misalimiz tam tamına  uyuyor. 

“zerre mikdar şuuru bulunan anlayacak ki;”    (RN-Lem'alar/188) 

 



 

Şuurun mahluk olduğu, Vücud-u haricîsi olduğu. Zaten şuur aklın sıfatıysa, akıl 

mahluksa, şuurda mahluktur. 

“Nasılki güneşin -farazâ- şuuru ve hayatı olsaydı ve o halde ziyasındaki yedi rengi 

yedi sıfatı olsaydı, o cihette ışığında bulunan şuaları ve cilveleri ile bir tarz 

konuşması bulunacaktı.”     (RN-Şualar/126) 

Daha öncede (S:705) “ziya onun şuuru”       

 Güneşin ziyasına  şuur denmişti .Burada da ziyasındaki 7 renginden 

bahsediyor. Demek şuurun içinde  detayları var. Nasıl ki ziya şuura,                   

Ziyadaki 7 renkte şuurun sıfatına nispet edilir.      

 Güneşin harareti   hayatı      

 Güneşin ziyası                şuuru       

 Güneşin ziyasındaki 7 rengi        7 sıfata.     

 Güneşte        Şemsi Ezelî’yeye misal. Bazen de     

 Güneş’i         hayata misal olarak geçiyor.                  

O  zaman  ziya, 7 rengi tazammun ediyorsa.                   

Ziya 7 sıfatın hülâsasının adıdır.7 rengin hülâsasına  ZİYA diyoruz.                 

O zaman ŞUUR  da  7 sıfatı  tazammun ediyor.                      

7 sıfat, sıfat-ı İlahiyeye bakar.                        

Onlarda;  sem’, basar, kelâm, hayat, ilim, irade, kudret 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

Bunlar sıfattır. Kaynağıda  şuunattır         ŞUUNAT-I ZÂTİYE                     

Şuunat-ı zâtiyenin akıldaki karşılığı =ŞUUR                           

Şuunat-ı zâtiyenin kalpteki karşılığı  = LEZZET-İ MUKADDESE. Şuur-u 24. Mektuptakiler.  

 

7 SIFAT 

SEM’ 

BASAR 

KELÂM 

HAYAT 

İLİM 

İRADE 

KUDRET 

 



 

 

 

 

                   Allah(cc) iki türlü sıfatı var. Selbi ve Sübuti sıfatları.     

  Selbi= 2 V. 2 K.B.M yani:                    

Vahdaniyet, Vücud, Kıdem, Kıyam-i  Bi - Nefsihi, Beka, Muhalefetü’n-Lil havadis.  

Şuunat-ı Zâtiye de 2’ sinin kaynağı. Yani tek şey değil.                                                      

O zaman akılda tek şey değil. O zaman acaba:       

  

ŞUUNAT-I ZÂTİYENİN BİZDEKİ KARŞILIĞI= AKIL    

 M. ZÂTİYENİN BİZDEKİ KARŞILIĞI= KALP      

   ZÂT ‘DA       ENE         

   RUHTA         AKIL+ KALP                     

O zaman acaba  7 sıfatın hülâsası mı? Yani:                                                

İlim+İrade+ Kudret+ Sem Basar+ Kelâm+Hayat= ŞUUR olur mu?                             

Hem şuurlu insan denince  bu sıfatlara sahip olması lazım.                                     

Veya şuur bu 7 sıfatı direkt etkiliyor.                                       

“Cenab-u Fatır(cc) güneşin hararetini onun hayatı ve ziyasını şuuru ve ondaki 

elvan-i seb’ayı duyguları yapsaydı” (B.Mes:248) 

         Daha önce ziyası  şuuru denilmişti. Elvan-ı seb’a ayrı bir şey değil. Bu 7 rengin 

karışımının adı ziyadır. Bu elvan-ı seb’anın komprimine ziya diyaruz ki buna da şuur 

diyoruz. O zaman;            

şuur kaynak itibariyle= Hayat+Kudret+ Sem’+Basar+ İrade+İlim+ Kelâmın hülâsası 

idi. Bu şuurunda dışa vuruşu 7 duygu  şeklinde oluyor.      

 O zaman 7 sıfatın hülâsasının bizdeki adı ŞUUR.     

 Bu şuurun tezahürü de 7 duygu olarak gözüküyor ki;       

 göz, kulak+burun+dokunma+dil+ saika+ şaika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allah (cc) 

iki türlü 

sıfatı var. 

SELBİ  VE 

SÜBUTİ SIFATLARI 

GÖZ 

KULAK 

BURUN 

DOKUNMA 

DİL 

SAİKA 

ŞAİKA 

ŞUURUN 

TEZAHÜRÜ 
ŞUUR 

Hülasalanış 
Dışa 

vuruş 

Hem şuur şu idi: Zîhayattır, Zîşuur, K.Emrî, Vücud-u haricî sahibiydi. 

Giriş Çıkış 



 

Şuur burada ruhun 4 hassasından bir hassasıdır. Adeta bana öyle geliyor ki;  

  nur + mana hakikatı burada da olabilir.  

NUR= HAYAT         olabilir mi? 

   MANA= ŞUUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

“elbette edna bir şuuru olan anlar ki,”      (B.M: 585) 

     Anlamak şuurla oluyor. Anlaşılan da manadır. Şuur penceresi mana dünyasına 

bakıyor. O zaman kâinatta mana; onun bendeki  karşılığı da şuur… 

“risalet-i Muhammediye (A.S.M.), şuur-u kâinatın şuurudur ve nurudur..”                        

                       (RN-Lem'alar/336) 

      Burada yukarının aksine şuur          nura bakıyor. 3 tane şeyi  aynı mana da 

kullanıyor.                                                                               

   RİSALET= ŞUUR-U KÂİNAT =NUR 

“Şuur ve his dahi, hayattan süzülmüş, hayatın bir hülâsasıdır”   (RN-Sözler/109) 

     Hayatta, İsm-i A’zamda. Yani bütün isimleri cem’ etmiş. O zaman şuurda; bütün 

isimlerin hülâsası. Hayatın hülâsası olursa, kâinatın manası. Ağaç hayat olursa,        

şuur çekirdeğidir. Şuur kâinatın çekirdeği.Veya; 

Ağaç        HAYAT         

 Ağaçtaki gaye, maksat, İlim, İrade, Kudret, Sem’, Basar       ŞUUR

 Ağaçtaki gayeye hizmet eden; letafet, nezaket, estetik        HİS  

 Ağacın çekirdeği        RUH. 

Ağaçta burnun karşılığı var (Sem’ tecellisi)       

 Gözün karşılığı var (Basar tecellisi)        

 O ağacın tercih ediliş gayesi var       İrade       

 O ağacı yaratmak var       Kudret                   

  Yani Ağaç, 7 tane sıfatı cem’ ediyor. Buna da  şuur deniyor.   

  Yani ağaç insanın  karşılığı olması, bu gayeyi takip etmesi ŞUUR.  

 

 



 

        Bu gayeye hizmet etmesi noktasında estetik, latif, kibar, nazik bunlar   

 iç içe iken ayrı ayrı şeylerdir.         

    Çekirdeği de akıl (?)        

    Ukde-i hayatiyesi de ruh (?) 

“maddî ve manevî hayat”       

 Maddî hayat  Ağaç         

 Manevî hayat        Çekirdek ( teki ukde-i hayatiye)    

 Maddî hayat          Ağacın zâtı,vücudu.     

 Manevî hayat        Canlılığı, gözükmeyen tarafı. 

“maddî ve manevî hayat-ı Muhammediye (A.S.M.) dahi, hayat ve ruh-u kâinattan 

süzülmüş hülâsat-ül hülâsadır.”     (RN-Lem'alar/336) 

Maddî hayat-ı Muhammediye (A.S.M.)   kâinatın cesedi (NUR) 

manevî hayat-ı Muhammediye (A.S.M.)      kâinatın manevî hayatı    

       ağacın gözükmeyen hayatı (MANA)             

Gerçi ağacın cesedi de hayattır. Ama hayatın en kesif tarafı. Soğan kabuğu gibi. 

“ve risalet-i Muhammediye dahi (A.S.M.), kâinatın his ve şuur ve aklından süzülmüş 

en safi hülâsasıdır,”      (RN-Lem'alar/336) 

Nur-u Muhammedî (ASM) olan kâinatın çekirdeği Risalet.    

 Yani o çekirdek;  nur+ mana nın hülâsaları…       

 nur+ mana        risalet 

 

 

 

Allahlık  (cc) hakikatının ilk zuhuratının manası olan bu çekirdek aynı zamanda  

risalet manasıdır. Muhammedi, Muhammed yapan risalet olduğu gibi..   

  Risaleti,Muhammed (ASM) çıkart ne  olur?      

  Hem risalet  Hz Muhammedin(ASM) zâtında olan değil.    

 Bütün nebiler onun  muini  ve yaveri ve yardımcıları.    

 Risalet gaye-i İlahidir.           

  Gaye-i İlahinin temerküz ettiği nur-u Muhammedidir.(ASM)                                  

  Allah’ın (cc) gayesidir risalet hakikatı. Nebilere giydirilmiş risalet…                

  Onların  değil. Risaleti onlardan alınırsa ceset kalır. Kâinat manasız olur.                

Risalet; peygamberlik gibi gözükürken aslında gaye-i İlahi ve mana-i mevcudattır.  

 Bu risalet de suhuf (Kur’an) şeklinde  kendini gösteriyor.     

 Yani mutlak ve muhit olanı müsahharlaştırılmış.     

 Kur’ansız risalet ne demektir?       

 Kur’an mutlak ve muhitlikten müsahharlaştırılmış.      

 

 

NUR + 

MANA 

RİSALET 



 

O müsahharlaştırılmış haline KUR’AN denmiş.Ki     

 Risalet; kâinatın his+şuur+ aklından süzülmüş en safi  hülâsadır.  

 Oysa daha önce akıl; şuurdan ve histen süzülmüş, şuurun bir hülâsasıdır 

denmişti.  O zaman:          

   Risalet= his+şuur +akıldan süzülmüş      

  Akıl= his+ şuur. Yerine koyarsak:      

  Ruh= halis ve safi cevher ve sabit, müstakil zâtıdır.   

  Yerine koyarsak .O zaman:       

    Risalet= Ruh oluyor (?!)      

    Kainatın ruhu= risalet       

    Kâinatın aklı= Kur’an       

    Risalet= Gaye-i İlahi       

    Kur’an= Gaye-i İlahinin ortaya konulmuş miktarı.   

  Veya konuluşu. Gaye ve risalet gözükmez. Kur’an gözüken tarafı. 

  Kur’an için kâinatın hem ruhudur, hem de aklıdır.     

 Yani: Kur’anın kaynak noktası, Kur’anın ruhu, Kur’anın ortaya konuluşu

 ( canlı Kur’an olan kâinat) aklı.        

  MANA    &      NUR         

           Ruh                akıl      RUH      AKIL 

 

 

Nasıl ki Mec’ul’ un  iki yüzü var. Ne mahluk ne de vâcib.   

 Mahluk tarafı (nur-u Muhammedinin) akıl, yani Kur’an.   

 Nur-u Muhammedinin esma tarafı ruh, yani risalet.     

 Nasıl ki evamir-i tekviniyenin iki yönü vardı.      

 Ama bulunduğu âlem berzah. Kaynak itibariyle hayat-ı kâinatın ruhudur.

 Bu taraf kaynak vâcib tarafı.        

  “şuuru kâinatın aklıdır” yani zuhurat, tezahürat tarafı.   

  

YÜKLEDİĞİ MANA         RİSALET      

YÜKLENEN    (ASM)      

YÜKLEYEN    ALLAH(CC)                     

DIŞARIYA KOYDUĞU, İBRAZ ETTİĞİ       KUR’AN. 

Eğer kâinattan risalet-i Muhammediyenin (A.S.M.) nuru çıksa, gitse; kâinat vefat 

edecek.. RN-Lem'alar/336 

DEMEK; KÂİNATIN HAYATI        RİSALET                    

     KÂİNATIN CESEDİ        MADDÎ VE MANEVÎ  HAYAT-I MUHAMMEDİYE                    

     KÂİNATIN AKLI         KUR’AN. 

 

 

KUR’AN 



 

Yüzbaşı denince üsteğmenlik ve teğmenlikte  içinde olduğu gibi.Ruhudur veya 

aklıdır denince aynı zamanda oradan aşağı mertebeleri de içine alıyor.   

Acaba toparlasam:           

  Nur-u Muhammedi çekirdeği,         

  Maddî ve manevî hayat-ı Muhammedi (ASM)        

  Bu çekirdeğin Vâcib-ül Vücud tarafı risalet      

  O çekirdeğin mahluka tezahürü Kur’an.Yani: 

 

 

 

 

          İçinde var.          

 Hem “ruhumdan ruhunuzu üfledim.”      

 Risalet tarafı aynı zamanda   ruh tarafı.     

 Kur’an mahluk  değil, Mec’ul’ dur.      

 Çünki Kurân; ilm-i İlahidendir ama ilm-i İlahinin tamamı değil.  

 İlm-i İlahinin malûm tarafı. Kâinat ilimdir. Mec’ul malûmdur.    

 Her şeyin hakikatı olan nur&mana manasının cem’ hali olan  

 nur-u Muhammedî (ASM) yani hem Kur’an. 



 

Hem ilim 5’ e ayrılıyordu.1- İlm-i Muhit-i Ezelî 2- İlm-i Ezelî 3- Daire-i İlim   

4- Cilve-i İlim 5- İlim (Âlem-i şehadet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlm-i Muhit-i Ezelî 

İlm-i Ezelî 

Daire-i İlim 

Cilve-i İlim 

İlim (Âlem-i şehadet) 

 

İLİM  

5’ e ayrılıyor: 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 



 

SIFAT         İLM-İ MUHİT-İ EZELÎ 

ESMA         İLM-İ EZELÎ 

MEC’UL         MALÛM 

L.MAHFUZ         DAİRE-İ İLİM 

L.MAHV İSBAT        CİLVE-İ İLİM  

ÂLEM-İ ŞEHADET        İLİM 

 

 



 

“Hem bir cehl-i mutlak içinde muhit bir şuurun tezahüratı görünüyor: Zerrelerden 

yıldızlara kadar herşeyin harekâtında nizamat-ı âleme ve mesalih-i hayata ve 

metalib-i hikmete muvafık bir tarzda hareket etmeleri ve şuurkârane                   

vaziyetleri gibi.”           (RN-Sözler/663) 

Burada şuurun tezahür ettiği göründüğü yer cehl-i mutlak.Nasıl ki karanlık 

nurun aynasıdır. O zaman bir şeyin çıkmasına sebep olan şey varlık olur ki  

karanlıkta  varlıktır ve mahluktur ve V.haricî sahibidir. “şuurun tezahüratı 

görünüyor” Görünen şey mahluktur. Birbirlerini bilmeyen eşyanın sanki birbirini 

tanıyıp ona göre Tevfik-i hareket etmeleri, onları bir gaye ve maksada uygun 

hareket ettiren şey şuur. O zaman Allah’ın da ŞUURU var.Camid ve cahil mahlukatı 

gaye ve maksada ve hedefe hizmet ettirmesi ŞUURUN TEZAHÜRATI.   

  BU ŞUUR ŞURADA VE ŞÖYLE GÖZÜKÜYOR.CEHL-İ MUTLAK İÇİNDE. 

  

Bu sıfatların İlim+Kudret+İrade    Nizamat-ı âleme   

    Sem’+ Basar+Kelâm+ Hayat    Mesalih-i hayata   

      Sıfatlarını tazammun ediyor            Metalib-i hikmete  

 Bu sıfatların mecmuuna Allah’ın (cc) şuuru.Bizdeki şuur bundan geliyor. 

“öyle de ilm-i in’am edenin alim olmaması; şuuru ihsan  eden zîşuur bulunmaması 

ve ihtiyarî i’ta edenin gayr-i muhtar bulunması ve iradeyi ifaza edenin gayr-i mürid 

olması.”         (B.Mes/364) 

Cenab-u Hak (cc) ZÎŞUURDUR.       

O zaman ŞUUR  7 sıfatın bir noktada hülâsalanışı.      

Yani her bir sıfatın diğer sıfatlara uyumu.       

7 sıfatın birbirine karşı müvazeneli ahenkli,       

7 hakikatın tek hakikat olması.            

7 ayrı ayrı şeyin  bir şey olması.Tıpkı elvan-ı seb’anın  ZİYA olması. 

“akıl dahi şuurdan  ve histen süzülmüş, şuurun bir hülâsasıdır.” (RN-L:336)              

Şuur, 7 sıfatın bir hülâsasıdır.   (tesbit edebildiğim ve şimdilik anladığım kadarıyla) 

O zaman;             

   AKIL  ŞUUNAT-I ZÂTİYENİN karşılığı      

  RUHTA        MAHİYET-İ ZÂTİYENİN karşılığı oluyor.   

 Şuur hem aklın bir sıfatıdır. Hem 7 sıfatı cem’ ediyor. Onun hülâsası.          

“hem kâinatın cümud vr cehliyle beraber onda muhit bir şuurun âsarı tezahür 

ediyor.”            (B.Mes/97) 

Burada da muhit bir şuurdan bahsediliyor.Sanki irade-i külliye gibi.  

 Bizim ki irade-i cüz’iye. 

Bizimki eşyanın tek tekine taallukumuz.    Şuur-u cüz’î 

O’nun ki eşyanın külline  birden taallukuna.  Şuur-u küllî 

 



 

Bizim şuurumuz, O’nun şuurunun tezahürü. Hem ilginç bir yer:   

“Bu ise gösteriyor ki , bu muhit şuurun sahibi bir Zât-ı Semi ve Basir’dir.(B.Mes/97)  

Yani şuurun sahibi niçin Semi ve Basir olsun? Ne alakası var bu sıfatlarla?

 Daha önceki tespitimi burada destekliyor.      

 Cenab-u Hakk’ın 7 sıfatın bir şekilde tecellisi şuur-u küllî.    

 Tek tek olunca  o sıfatın tezahürü.        

 Niçin 7 sıfatın hülasası şuur?        

 Çünki renkleri akıl, şuuren idrak ediyor.      

 Kokuları , tatları, sesleri vs’leri şuuren taalluk ediyor.     

 Demek karşılığını buluyor. bilkuvve  bendeki ile, bilfiil ondaki ile…  

 Akıl şuurla renkleri, sesleri anlayabilir. Yani anladığı zaten şuur.                            

 O zaman şuur ; kokunun, tadın, rengin vs’lerin karşılığı ki taalluk ediyor. 

 Göz kokuya taalluk eder mi?        

 Bir şey bir şeye taalluk ediyorsa  onun karşılığı demektir.   

 Karşılığını bulmasına şuur etti diyoruz. 

“Bir kısmı  kalp ve aklın şuuruna bağlıdır”    (İ.M:87) 

        Demek şuur sırf aklın sıfatı değil. Aynı zamanda kalbinde  sıfatı oluyor. 

Misal:Kalpte  muhabbet var. Bu şuurlu  veya şuursuz muhabbet olarak tezahür 

edebiliyor. O zaman  şuur, sıfatın bizdeki karşılığı  olduğunu  destekliyor.  

“âyetinin rasathanesine girip imanın dûrbîniyle bu Âyet-i Hasbiye'nin en uzak 

tabakalarına ve şuur-u imanî hurdebîni ile en ince esrarına baktım,” (RN-Lem'alar/257) 

 Âyetin rasathanesine … girip         

  imanın dürbünüyle… en uzak tabakalarına      

  şuur-u imanî…. İle  en ince esrarına  baktım 

    Âyet       İman    Kur’an    

rasathanesine        dûrbîniyle    hurdebîni     

    girmek    bakmak    esrar  

“Hem o şuur-u imanî ve intisab ve münasebet ve alâkadarlığı cihetiyle bütün ehl-i 

kemalâta karşı bir uhuvvet peyda olur.”     (RN-Şualar/62) 

          Demek şuur bir şey değil.Veya  bir hakikat onu kullanmıyor.  

 Her şeyin şuuru var. Her şeyde  şuur kullanıyorsa …     

 Şuur; o istidat ve kabiliyet olan bilkuvvenin, bilfiil olan eşya arasındaki  

 münasebetin  adı… Yani o insanın  hakikatını bulması.   

 Karşılığını bulma ve açığa çıkması.        

 Diyebilirdi ki hem o iman ve intisap ve münasebet. Ama Öyle demedi.   

  “O şuur-u imanî” diyor.İmanın şuuru.       

 Yani O’nun sana yakınlığı değil, senin o’na yakınlığın. 

 



 

ŞUUR: O’NUN SANA YAKINLIĞI DEĞİL. SENİN O’NA YAKINLIĞIN.                        

Akrebiyet, kurbiyet gibi. Açılımlarını O’nda  görmek.                   

Karşılıklarını; görmek, bilmek, anlamak. 

 “peyda oldu” ve “o şuur-u imanî ile hissettim” hissettim, bildim peyda oldu gibi 

tabirler. His başka, hissetme başka.        

 His: Bilkuvve istidat ve kabiliyetin açığa çıkması.     

 O hissin karşılığını bulup, uyanması ve tekamül etmesi.   

  O zaman  iman; Allah’ın zatının nuru. O’nun Nuru. Bende gözükmesi iman.

  Bu iman nurunun eşyanın içine  daldırıp oradan bize akan mana.  

  Bizden ona,  onun bizimle münasebet kurma haline şuur.   

  Senin ondan kopman; şuursuzluk, cehalet. 

“Hem gayet kat'î bir surette hissettim ve o şuur-u imanî ile hakkalyakîn bildim ki:” 

           (RN-Şualar/64) 

         Şuur o münasebetin adıydı. O münasebetin dereceleri var.    

 En üst derecesi hakkalyakîn.        

 O münasebete ilmelyakîn, aynelyakîn, hakkalyakîn.    

 Bu  üç mertebeyi zâtında taşıyor.  

          Şuur madem akla , ruha, kalbe ve hisse nispet ediyor.   

  O zaman şuur bir şeyin sıfatı değil. 

O zaman şuur ruhunda: Hayat, Sem’ Basar,Kudret, İrade, Kelam, İlim sıfatlarının 

tezahür etmesi. Ruhun bu sübuti sıfatlarının zuhur, inkişaf ve ruhun asıl kaynağı 

arasındaki münasebet mertebesi. 

“o şuur-u imaniyle kâinatın ve nev'-i insanın kemalâtı bilinir”  (RN-Şualar/61) 

Şuur; sana verilenle, verene bakmak.      

 Yani sana verileni, aslına rücuu ettirmek.      

 İman bir nurdur. Bu nurla,  nuru vereni tanımak haline şuur.  

 Sana verilenle, veren arasında –aslına doğru- seyahatin adıdır.   

 Şuur-u imanî        imanın şuuru.       

 Özünde –imanın- olanı açığa çıkarmak şuur.    

 Çekirdeğin ağaç olması, çekirdeğin şuuru. 

“ve risalet-i Muhammediye (A.S.M.), şuur-u kâinatın şuurudur ve nurudur..”    

                            (RN-Lem'alar/336) 

Kâinat şuurdur. Yani 7 sıfatın tecellisidir.     

 Onun hülâsası da nur-u Muhammedidir (ASM) ki ona da “nur” diyor. 

RİSALET =  ŞUUR-U KÂİNAT & NUR-U KÂİNAT  

NUR= Nur-u Muhammediye (A.S.M.).Kâinatın çekirdeği aslisi.  

     

 



 

Şuur-u kâinat= Kur’an  

O zaman şuur-u kâinat  veya Kur’anın aslı Risalet hakikatıdır.      

Risalete: Kâinatın nur veya kâinatın şuuru da diyebilirsin.                 

Risalet; sıfattan geliyor ki 7 sıfatı tazammun ediyor.                     

Nurda;7 sıfatın bir noktada tecellisi.                              

Kâinat: İnsan-ı ekber= Kitab-ı Kebir-i Kâinat= Nur-u Muhammedinin ağacı= 

Maddî ve manevî hayat-ı Muhammediye (ASM) 

Bu kâinat Kur’an-ı Kebir-i Kâinat            nur-u Muhammedi hem Kur’andır, 

hem bu kâinat insan-ı ekber         hem büyük insandır. 

          Bunların asılları da  7 sıfattır ki, bunların mecm-u hülâsasının adı şuur. 

 Harareti hayatı. Ziyası şuuru 7 rengi 7 duygusu.  

7 sıfat, sıfat makamı         Ziya = Şuur: Sıfat makamı…    

 Şuur-u kâinatın, şuurudur. Kâinat büyük insan kabul edilince.  

 Şunu hatırlayalım:        

Kâinatın aklı  Cebrail.      

 Kâinatın hayatı    İsrafil       

 Kâinatın şuuru     Mikâil       

 Kâinatın ruhu    Azrail        

 tatbik edersek: 

“risalet-i Muhammediye (A.S.M.), şuur-u kâinatın   şuurudur ve nurudur..”   

                                                                         

           Mikâil   

“vahy-i Kur'an dahi, hayatdar hakaikının şehadetiyle hayat-ı kâinatın  ruhudur ve 

şuur-u kâinatın   aklıdır.                                

             İsrafil   

   Mikâil 

       O zaman şöyle  çevrilir: 

“ risalet-i Muhammediye (A.S.M.),Mikâilin şuurudur ve nurudur.”  

“ vahy-i Kur'an dahi, hayatdar hakaikının şehadetiyle İsrafil’in ruhudur  

 ve  Mikâilin aklıdır. ” 

Kur’an, Mikâil’in aklıdır. 

Risalet-i Muhammediye (A.S.M.), Mikâilin şuurudur ve nurudur. 

Bu 4’ü yani: Cebrail &Mikâil &İsrafil& Azrail= Hakikatı Muhammediye (ASM) 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

İSRAFİL        HAYAT 

   KÂİNAT     CEBRAİL       AKIL 

MİKÂİL          ŞUUR     

AZRAİL         RUH 

    İCMA    /   HAŞR (Tevafuk) 

KUR’AN = AKIL = CEBRAİL (Kur’an mahluk değil. Burada Kur’anın  

  âlem-i gaybtaki karşılığı ve temsilcisi manasınadır…dikkat) 

Sende kâinat-ı suğrasın.        

 O zaman senin aklın Cebrail’in & Kur’anın karşılığı.   

 Hayatın Azrâil’in karşılığı.      

 Şuurun Mikâil’in karşılığı       

 Hayatın İsrafil’in karşılığı.       

 Senin ölmen demek Azrail’in sendeki karşılığının yani tecellisinin 

 ve tezahürünün kalkması demek. Azrail devamlı sende.    

 Senden gidince sen ölüyorsun. 

“en zevkli olan rızıktaki ihsanat-ı Rahmaniyeye nezaretle beraber şuursuz 

şükürleri şuur ile temsil eden Mikâil (A.S.) gibi meleklerin pek acib mahiyette 

olarak bulunmaları ve vücudları ve ruhların bekaları, saltanat ve haşmet-i 

rububiyetin muktezasıdır.”       (RN-Şualar/263) 

Şuuru temsil eden Mikâil (AS)       

 Nasıl ki kanunların mümessilleri  olan melaikeler gibi.  

 Kâinattaki şuurları da Mikâil (AS) temsil ediyor.                           

 Hem ruhun 4 hakikatını temsil ediyorlar. 

RUH : 1- ZÎHAYATTIR  2- ZÎŞUURDUR  3- KANUN-U  EMRÎDİR  4- V. HARİCÎDİR  

  İSRAFİL            MİKÂİL               CEBRAİL                     AZRAİL 

Büyük insan, küçük kâinat 

 

               

CEBRAİL MİKÂİL İSRAFİL AZRAİL 

+ 

    HAKİKAT-I 

MUHAMMEDİYE (ASM) 

yada 

      ŞAHSİYET-İ 

MUHAMMEDİYE (ASM) 



 

* Kendindekilerle karşılıklarını kâinatta ve Allah’ta bulma. 

* Nur gibi bir şuur. Aklın bir  sıfatı olduğu için nur denmiş. Zâtı bir hassa değil. 

* Cehlin karşılığı şuur. 

* Risalet-i Muhammediye (ASM)= His & şuur+ akıl+ hayat 

* Kâinatın hayat İsrafil            şahsiyet-i Muhammediye(ASM)& 

Kâinatın şuuru Mikâil            hakikat-i Muhammediye (ASM) 

Kâinatın ruhu Azrail 

Kâinatın aklı Cebrail 

  * İnsanda şuur ,kâinatta hikmet. Kâinattaki hikmetin insandaki karşılığı şuur.  

* Kur’an aynı şuurdur. 

* Şuur aklın bir sıfatı. Binbaşıda üsteğmenlik olduğu gibi. Akılda dahi;                     

his+ şuuru cem’etmiş. 

* Şuurun  bağ olduğunu. Şuur öteye intikaldir.Mazi ve müstakbele bağlar seni, 

bağdır.Şuur mahluktur. 

* Kâinat radyo istasyonu olursa radyo akıl.Radyomdaki istasyonlar şuur. Çıkan 

ses, his havadaki frekans ve dalga ise mana. Radyomdaki arama listesi şuur. O 

liste; şuur-u imanî, şuur-u hissi, aklı gibi mertebelerinden. 

* Şuur kâinata ve Allah’ta karşılığını bulup, tekrar kendine dönüp, kendini  

besleyip terakki etmesi.Allah’ta ve kâinatta kendini bilip, bulması. 

* Akıl şuurun hülâsasıdır. Şuur aklın açılımı. 

* Şuur hem aklın, hem kalbin sıfatı gözüküyor. 

* Şuur ; kendini kendinle , kendini kâinatla. Kendini Allah(cc)’la tanımak. 

* Şuur ; kendini  belirlediği gibi karşısındakini belirliyor. 

* Kur’an, insandaki karşılığı akıl. 

* Şuur; kâinata ve Allah(cc) ve de kendini tanımak adına; aklın tüm melekelerini, 

kalbin tüm hassalarını toplar öyle  bakar, baktırır. O zaman şuur; aklın ve kalbin 

muhakemeli, müvazeneli hali. 

* Şuur; Alîm ve Hakîm isimlerini  tazammun  ediyor. 

* Şuur radyo istasyonuna,  radyonu irtibatlandırman. 

* Şuur; kendisinin ve karşısındakinin evvelin- ahirine  bilerek muhatap olmak. 

* Şuur; insanın tüm hassalarını bir araya getirip bilip derketmek melekesi. 

* Şuur; ziyaya nispet ediyor. Ziya eşyayı açığa çıkardığı gibi, 7 sıfatı da eşyayı 

açığa çıkarıyor. 

* Şuur; 7 sıfat-ı sübutiyeyi tazammun ediyor. 

* 7 duyguda şuurun dışa vuruşu.7 duygunun hülâsası  7 sıfatı ağaç ise, şuur onun 

çekirdeği. Şuur ziyaya nispet ediyor. 

* 7 duygudan gelen mesajların değerlendirildiği hülasa-i noktası. 

* Allah’ın da şuuru var. Allah’ın şuuru:7 sıfatın hülâsası. Bizdeki O’nun karşılığı 

(Hayat, İlim, İrade, Sem’ Basar,Kelâm, Kudret) 

* 7 tane  renge ziya denmesi.7 sıfatın hülâsası. Cenab-u Hak (cc) Zîşuur denmesi 

gibi. O’nun bir  cilvesi bizde. Şuur-u  küllî ve cüz’î gibi. 

* Şuur; O’nun sana yakınlığının sende belirlenişi.Ve senden de ; senin O’na 

yakınlığın. Şuur senin O’na yakınlığın. Şuuru sana vermesi, O’nun sana yakınlığı. 

* Şuurun meratipleri  var.İlmelyakîn, aynelyakîn ve hakkalyakîn. Şuur bu 

mertebelerinin mücmel hülâsası. 

* Şuur 7 sıfatın  birbirlerine karşı muvazenenin ve muhakemenin adı. 

* Şuuru mana olarak kullanıyor.(Nur ve mana)  

   (9. DEFTER)   HASAN AKAR 


