
ER RAHMAN 
 
"Allâh" ismiyle işaret edilenin, "zerre"lerin zâtını "Esmâ"sıyla ilminde "var" kılma özelliğine işaret eder. Her şey, "var"lığını "ilim ve irade" 
mertebesinde bu ismin işaret ettiği özellikle elde eder! "Er Rahmanu alel Arşisteva" (Tahâ: 5) ve "Er Rahman; Allemel Kur'ân; Halekal 
İnsan; Allemehül beyan" (Rahman: 1-4) gereği "ŞUUR"da açığa çıkan "Esmâ"nın hakikatidir! Rahmeti, o "şey"i ilminde, "var"lığa 
getirmesidir! "Allâh Adem'i Rahman sûretinde halk etti" işareti "İnsan"ın, ilmî sûretinin Rahmaniyet özelliği yansıması üzere meydana 
getirildiğine işaret eder. Yani Esmâ mertebesinde bulunan özellikler ile! İnsan'ın, Zâtı itibarıyla kendini tanıyışı da Rahmaniyet'le ilgilidir... 
Bu nedenle "RAHMAN"a secdeyi müşrikler algılayamamıştır (Furkan: 60)... Şeytan (vehim, bilinç) "RAHMAN"a âsi olmuştur (Meryem: 
44)... "İnsan"ın Zât'ının "Esmâ" hakikatinden meydana getirildiğine işaret eder! "İnsan"daki "Zâtî tecelli" de budur! 
 
 

Fatiha 1-) ("B" işareti kapsamı itibarıyla) Esmâ'sıyla varlığımı yaratan ismi Allah olanın Rahmaniyeti ve Rahîmiyeti ile... 

Fatiha 
 
3-) Rahman ve Rahîm'dir. (Rahmaniyetiyle Esmâ âlemini meydana getiren ve Rahîmiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile 
her an âlemleri yaratandır.) 

Bakara 163-) İlâh kabul ettiğiniz, Vâhid'dir (TEK'tir, ikincisi olmayan sayılırlıktan beri olan)! Tanrı yoktur, sadece "HÛ" ve 
Rahman ur Rahîm'dir (herşeyi kendi rahmetinden, Esmâ'sından meydana getirmiştir). 

En'am 
12-) De ki: "Semâlar ve arzda olanlar (Esmâ ül Hüsnâ'sının işaret ettiği mânâların açığa çıkması için yoktan {birbirlerine 
GÖRE} var kıldıkları) kimindir?" De ki: "Allah'ındır!" Rahmeti (Er-Rahman ismi özelliği sonucu âlemleri yaratmayı) nefsi 
üzerine yazmıştır! Sizi, kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet sürecinde toplayacaktır! Nefslerini hüsrana 
uğratanlar; işte onlar, iman etmezler! 

Rad 
30-) İşte böylece, kendinden önce nice toplumlar gelip geçmiş bir topluluk içinde seni açığa çıkardık ki; Rahman'ı 
inkâr edenlere, sana vahyettiğimizi okuyup bildiresin... De ki: "Rabbim "HÛ"! Tanrı yoktur sadece "HÛ"! Tevekkülüm 
O'nadır ve metab (tövbe-dönüş) O'nadır." 

İsra 
110-) De ki: "'Allah' diye yönelin veya 'Rahman' diye yönelin! Hangi anlayış ile yönelseniz, El Esmâ ül Hüsnâ O'na 
aittir (Esmâ ül Hüsnâ ile işaret olunan hep aynı TEK!, TEK'in değişik özelliklerine işaret eden isimler; illâ "HÛ")! Salâtında 
sesini yükseltme, onu gizleyip kısma da; ikisi arası bir yol tut." 

http://www.ahmedhulusi.org/kuran/020_taha.htm
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/055_rahman.htm
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/025_furkan.htm
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/019_meryem.htm
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/019_meryem.htm


Meryem 18-) (Meryem) dedi ki: "Rahmanıma sığınırım senden; eğer çok korunansan (bana yaklaşma)!" 

Meryem 
 
26-) "Artık ye, iç, gözün aydın olsun! Eğer beşerden birini görürsen; 'Ben Rahman için bir oruç adadım; artık bugün 
kimseyle konuşmayacağım' de!" 

Meryem  
44-) "Ey babacığım... Şeytana kulluk yapma! Muhakkak ki şeytan Rahman'a âsi oldu." 

Meryem 
 
45-) "Ey babacığım... Ben, sana Rahman'dan bir azap dokunmasından, böylece (gelecek yaşamda da) şeytanın dostu 
(bedensellik sınırları içinde kalmış) olmandan korkarım." 

Meryem 
58-) İşte bunlar, Allah'ın kendilerine in'amda bulunduğu Nebilerden, Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte (gemide) 
taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in (Yakup) zürriyetinden hakikate erdirdiğimiz ve (ezelden) seçtiğimiz kimselerdir. 
Onlara Rahman'ın varlığının delilleri okunduğu zaman (yakînî müşahede ile) secde ederler ve ağlarlar. (58. âyet secde 
âyetidir.) 

Meryem 
 
61-) Rahman'ın kullarına gayblarından vadettiği, ADN (tecelli-i sıfat) cennetleridir... Muhakkak ki O'nun bildirdiği yerine 
gelmiştir. 

Meryem 
 
69-) Sonra da her gruptan, onların azgınlık ve isyan itibarıyla Rahman'a inkârda en katı olanlarını çekip çıkarırız (ateş 
için). 

Meryem 
 
75-) De ki: "Kim dalâlette ise, Rahman ona mühletini uzatsın! Nihayet kendilerine vadolunanı -azabı veya o saati 
(ölümü veya kıyametin kopuşunu)- görecekleri zaman, kim daha şerrli ve ordusu itibarıyla kim daha zayıf, 
anlayacaklar!" 

Meryem  
78-) Gayba ait bilgisi mi oldu yoksa Rahman'ın indînde bir söz mü edindi? 

Meryem  
85-) Korunmuş olanları, ikrama nail olmuşlar olarak Rahman'a haşrettiğimiz süreçte! 

Meryem 
 
87-) Rahman'ın indînde ahd edinmiş (hakikati olan bir kısım Esmâ kuvveleri kendinden açığa çıkmış) olandan başkası, 
şefaat edemeyecek! 
 

Meryem  
88-) "Rahman çocuk edindi" dediler! 



Meryem  
91-) Rahman'a çocuk nispet etmelerinden ötürü! 

Meryem  
92-) Rahman'a çocuk edinmek gibi bir kavram yakışmaz. 

Meryem  
93-) Semâlar ve arzda kim var ise Rahman'a kulluk eder! 

Meryem  
96-) İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, Rahman onlar için bir sevgi oluşturacaktır. 

Taha  
5-) Rahman, Arş'a istiva etti (El Esmâ'sıyla âlemleri yaratıp hükümran oldu). 

Taha 90-) Andolsun ki, daha önce Harun onlara şöyle dedi: "Ey halkım... Siz onunla sadece sınandınız... Muhakkak ki sizin 
Rabbiniz Rahman'dır... Öyle ise bana tâbi olun ve emrime itaat edin!" 

Taha 
 
108-) O süreçte zorunlu uyulacak davetçiye tâbi olurlar... Rahman korkusuyla sesler kesilir... Derinden gelen iniltiden 
başka bir şey işitmezsin. 

Taha 
 
109-) O gün şefaat fayda vermez... Sadece Rahman'ın izin verdiği ve sözüne (illâ Allah diyen) razı olduğu kimse 
müstesna! 

Enbiya 
 
26-) "Rahman çocuk edindi" dediler! Subhan'dır O! Bilakis ikrama nail olmuş kullardır (İsa ve Allah'ın kızları diye 
vehmedilen melekler). 

Enbiya 36-) Hakikat bilgisini inkâr edenler seni gördüklerinde, "Bu mu tanrılarınız hakkında konuşan!" diyerek seni 
küçümsemekten başka bir şey yapmazlar... Oysa Hakikatleri olan Rahmaniyet hatırlatılınca, onu inkâr etmekteler! 

Enbiya 42-) De ki: "Gece ve gündüzünüzde, Rahman'dan (özündeki Rahmanî hakikatin gereklerini yaşayamamanın sonucu olan 
azap hâlinden) sizi kim korur?"... Hayır, onlar Rablerinin zikrinden yüz çeviricilerdir! 

Enbiya 112-) Dedi ki: "Rabbim, Hak olarak hükmet! Rabbimiz Rahman Müstean'dır sizin asılsız tanımlamalarınıza karşı!" 

Furkan 
 
26-) Mülk'ün, Rahman için olduğu gerçeğinin (yaşanacağı) süreçtir O! O süreç, hakikat bilgisini inkâr edenler 
(hakikatlerindeki Esmâ kuvvelerini inkâr edenler) için çok zordur! 



Furkan 59-) Semâları, arzı ve ikisi arasındakileri altı aşamada yaratan, sonra Arş (taht-Esmâ ül Hüsnâ ile belirtilen özellikleri ile) 
üzerine hükümran olandır... Rahman'dır! O'nu bir Habîr'e (Habîr olana, hakikatten haberdar olana) sor! 

Furkan 
60-) Onlara: "Rahman'a secde edin (Esmâ hakikatiniz indîndeki "yok"luğunuzu hissedin)" denildiğinde: "Rahman da 
nedir? Bize emrettiğine secde eder miyiz hiç?" dediler... (Bu teklifin) onların nefretini daha da artırdı. (60. âyet secde 
âyetidir.) 

Furkan 63-) Rahman'ın kulları (Esmâ hakikatlerinin şuurunda olanlar) arzda (beden yaşamında) benliksiz ve şuurlu yaşarlar... 
Cahiller (hakikatten perdeliler) onlara sataştıklarında: "Selâm!" derler. 

Şuara 
 
5-) Ne zaman kendilerine Rahman'dan yeni bir hatırlatma gelse, hep ondan yüz çevirirler. 
 

Neml 30-) "Mektup, Süleyman'dandır; muhakkak ki o(nun başlangıcı) BismillahirRahmanirRahîm'dir." 

Yasin 
 
11-) Sen ancak Zikre (hatırlatılan hakikate) tâbi olan ve gaybı olarak Rahman'dan haşyet duyanı uyarırsın. Onu bir 
mağfiret ve kerîm bir bedel ile müjdele! 

Yasin 
 
15-) Dediler ki: "Siz bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz... Rahman da hiçbir şey inzâl etmedi... Siz ancak 
yalan söylüyorsunuz." 
 

Yasin 
 
23-) "O'nun dûnunda tanrılar mı edineyim! Eğer Rahman bir zarar açığa çıkarmayı irade ederse, onların şefaati bana 
ne yarar sağlar ne de bir şeyden korur..." 
 

Yasin 52-) (O vakit) dediler ki: "Vay bize! (Dünya) uykumuzdan kim bizi yeni bir yaşam boyutuna geçirdi? Bu, Rahman'ın 
vadettiğidir ve Rasûller doğru söylemiştir." (Hadis: İnsanlar uykudadır, ölümü tadınca uyanırlar!) 

Fussılet 
 
2-) Rahman ve Rahîm'den tenzîldir (tafsile indirme)! 
 

Zuhruf 17-) Onlardan biri Rahman'a nispet ettiği kızlar ile müjdelendiğinde, dertlenip yüzü simsiyah kesilir! 



Zuhruf 
 
19-) Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri dişiler olarak tanımladılar! Onların yaratılışına şahit miydiler? Onların (bu) 
şahitlikleri yazıldı; sorgulanacaklar! 
 

Zuhruf 
 
20-) Dediler ki: "Eğer Rahman dileseydi onlara kulluk yapmazdık"... Bununla ilgili onların bir ilmi (delilleri, yakînleri) 
yoktur... Onlar ancak tahmin üzere konuşup saçmalıyorlar. 
 

Zuhruf 
33-) Eğer insanların (zenginlikleri) tek bir anlayış toplumu hâline gelmeleri sonucunu getirmeseydi (zenginlik dışa 
dönük yaşamı getireceği için kişiyi içe dönük zenginlikten engeller), elbette Rahman'ın hakikatleri olduğu gerçeğini inkâr 
edenlerin evlerini gümüşten tavanlar ve çıkacakları gümüşten merdivenlerle donatırdık... 

Zuhruf 
36-) Kim (dünyevî-dışa dönük şeylerle) Rahman'ın zikrinden (Allah Esmâ'sının hakikati olduğunu hatırlayarak bunun 
gereğini yaşamaktan) âmâ (kör) olursa, ona bir şeytan (vehim, kendini yalnızca beden kabulü ve beden zevkleri için 
yaşama fikri) takdir ederiz; bu (kabulleniş), onun (yeni) kişiliği olur! 

Zuhruf 
 
45-) Rasûllerimizden, senden önce irsâl ettiklerimize sor (onlara verilen bilgiyi incele)! Rahman'dan gayrı, kulluk 
yapılası tanrılar mı oluşturmuşuz? 
 

Zuhruf 
 
81-) De ki: "Eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, ona ibadet edenlerin ilki bendim!" 
 

Kaf 
 
33-) Gaybı olarak Rahman'dan haşyet eden ve (hakikatine) dönük şuurla gelen kimse için. 
 

Rahman 
 
1-) Rahman (El Esmâ ül Hüsnâ ile işaret edilen tüm özelliklerin sahibi), 
 

Haşr 
 
22-) "HÛ" Allah, tanrı yok, sadece "HÛ"! Gayb ve şehâdeti daimî bilendir! "HÛ", er-Rahman (tüm El Esmâ özelliklerini 
mündemiç olan) er-Rahîm'dir (tüm El Esmâ özelliklerini açığa çıkaran-o özelliklerle Efâl âlemini seyrinde yaşamakta olan). 
 



Mülk 3-) Semâları yedi boyut (hâlinde) yaratan "HÛ"dur! Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin! Hadi 
bakışını döndür de bak! Bir kopukluk-uyuşmazlık görüyor musun? 

Mülk 19-) Üstlerinde saf saf kanatlarını açıp yükselen, kapayıp inen kuşları görmezler mi! Onlar Rahmanî kuvvelerle bunu 
başarıyorlar! Muhakkak ki O, her şeyi (hakikati olarak) Basîr'dir. 

Nebe 37-) Semâların, arzın ve ikisi arasında olanların Rabbidir, Rahman'dır! Hiç kimse O'ndan bir hitaba mâlik değildir. 

Nebe 38-) O süreçte, RUH (insanların tümünde şuur boyutunda açığa çıkan TEK'il Esmâ hakikati) ve melekleri saf saf 
kıyamdadır. (Fıtratında) Rahman'ın izin verdiği hariç, kimse konuşamaz hâldedir! O da doğruyu söyler. 

 
 


