
ŞUUR 

* Bunlar sıfattır. Kaynağı da şuunattır → ŞUUNAT-I ZÂTİYE    

* Şuunat-ı zâtiyenin akıldaki karşılığı → ŞUUR 

* 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: Bil-kuvve istidat ve kabiliyetin açığa çıkması.  

* O hissin karşılığını bulup, uyanması ve tekâmül 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. 

* 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 derk etmek 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 meratibleri 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 

 

• Kâinatın aklı    → Cebrail 

• Kâinatın hayatı   → İsrafil 

• Kâinatın ruhu   → Azrail 

• Kâinatın his ve şuuru  → Mikail 

 

 



 

 



 

 


