
EL AZİYZ 
 
Karşı konulmaz güç sahibi olarak, dilediğini uygulayan! Tüm âlemlerde dilediğini karşı çıkacak güç olmaksızın yerine getiren. Bu isim Rab 
ismiyle paralel çalışan bir isimdir. Rab özelliği Azîz özelliğiyle hükmünü icra eder! 
 

Bakara 
129-) "Rabbimiz, onların içinde senin âyetlerini (âlemlerinde Esmâ'nın açığa çıkışını) onlara öğretip okutan, onlara 
Bilgiyi ve açığa çıkış sistemini (hikmeti) öğreten, onları arındıran Rasûl bâ's et (insanlara Hakikati bildiren Esmâ'nın 
açığa çıkmış sûretini oluştur)." Kesinlikle sen Azîz Hakîm’sin. 

Bakara 
 
209-) Eğer size bunca apaçık deliller geldikten sonra yine de kayarsanız, iyi bilin ki Allah Azîz'dir (yaptığınızın 
sonucunu karşı konmaz kudretiyle yaşatır), Hakîm'dir. 
 

Bakara 
220-) Dünya ve sonsuz gelecek süreci hakkında (düşünün)! Sana yetimlerden sorarlar. De ki: "Onların şartlarını 
düzeltmek en hayırlısıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız sizin kardeşlerinizdir onlar." Allah fesat çıkaranı da 
düzeltici olanı da bilir. Allah eğer dileseydi sizi zora sokardı. Muhakkak Allah,  Azîz ve Hakîm'dir. 

Bakara 

228-) Boşanmış kadınlar üç aybaşı süresi hamile olup olmadıklarını anlamak için evlenmeyip bekleyeceklerdir. 
Hakikatleri olan Allah'a ve gelecekte yaşanacak sürece iman ediyorlarsa, Allah'ın rahimlerinde yarattığını 
gizlemeye hakları yoktur. Kocaları da bu süre zarfında barışmak isterse, başkalarından daha önceliklidir. Karıların 
kocaları üzerindeki hakkı gibi kocaların da karıları üzerinde hakkı vardır. Ancak kocaların hakkı bir derece daha 
ileridir (erkekten kadına akış olduğu için). Allah Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Bakara 

 
240-) Vefat edenlerin geride kalan eşleri için, yaşadıkları evden çıkmaksızın bir yıla kadar geçimleri temin edilmek 
üzere vasiyet edilsin. Eğer evden kendileri ayrılırlarsa, kendi haklarını kullanmaları dolayısıyla, size bir sorumluluk 
yoktur. Allah Azîz'dir, Hakîm'dir. 
 

Bakara 
260-) Hani İbrahim de:"Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster" demişti. Rabbi de: "İman etmedin mi?" 
demişti. (İbrahim): "Ettim de, kalbimin mutmain olması için (fiilen görmek istedim)." "Kuşlardan dört tür al, onları 
kendine alıştır, sonra onların her birini dört tepeye koy; sonra da onları kendine çağır. Sana koşarak (uçarak) 
gelsinler. Bil ki Allah Azîz'dir, Hakîm'dir." 



Âl-i İmran 
4-) Önceden insanlara bir Hüda (hakikate erdirici, doğru yolu gösterici) olarak. Furkan'ı da (Hak ile bâtılı, hayr ile şerr 
olanı ayırt eden) inzâl etti. Muhakkak ki Allah'ın işaretlerindeki varlığını (Esmâ'sının açığa çıkışı olan işaretleri) örten, 
inkâr edenler var ya, onlar için şiddetli bir azap vardır. Allah Azîz'dir, Züntikam'dır (yapılanın sonucunu acıma söz 
konusu olmaksızın yaşatan). 

Âl-i İmran 6-) Sizi rahimlerde (ana karnında-Rahîmiyetinde-varlığınızı oluşturan Esmâ mertebesinde) dilediği gibi şekillendiren 
(oluşturan-programlayan) "HÛ"dur! Tanrı yoktur sadece "HÛ"; Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Âl-i İmran 
 
18-) Allah şehâdet eder, kendisidir "HÛ"; tanrı yoktur; sadece "HÛ"! Esmâ'sının kuvveleri olanlar (melâike) ve Ulül 
İlm de (ilim açığa çıkardığı mahaller) bu hakikatin Hak oluşuna şehâdet eder, Adl'i kaîm kılarlar. Tanrı yoktur, sadece 
"HÛ"; Azîz, Hakîm'dir. 

Âl-i İmran 
 
62-) Muhakkak ki, işin hakikati budur. İlâhiyet (tanrı-tanrısallık) kavramı geçersizdir; sadece Allah! Gerçek ki Allah 
"HÛ"dur, Azîz'dir, Hakîm'dir. 
 

Âl-i İmran 
 
126-) Allah bunu size bir müjde olsun ve kalplerinizdeki (hakikatinizdeki) kuvveye mutmain olmanız için yaptı. 
Yardım ancak ve yalnız Azîz ve Hakîm olan Allah indîndendir. 
 

Nisa 
56-) Muhakkak ki (Esmâ'nın açığa çıkışı olan hakikatlerindeki) işaretlerimizi inkâr edenleri, ateşte yakacağız. Azabı 
daha fazla hissetmeleri için derileri (dışsal bağlılıkları dolayısıyla) yandıkça yerine yeni deriler (dışsallıklar) 
oluşturacağız. Muhakkak ki Allah Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Nisa  
158-) Bilakis Allah Onu kendine yüceltti! Allah Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Nisa 
 
165-) Müjdeleyici ve uyarıcı olarak Rasûller (gönderdik) ki, Rasûllerden (açıklamalarından) sonra insanların Allah'a 
karşı bir mazereti olmasın! Allah Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Maide 
 
38-) Hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının ellerini kesin; yaptıklarına karşılık ve Allah'tan ibret verici bir 
azap olarak! Allah Azîz'dir, Hakîm'dir. 



Maide 

95-) Ey iman edenler... İhramda iken avlanmayın... Sizden kim kasten avı öldürürse, o işin vebalini tatması için 
yaptığının karşılığı olarak; öldürdüğünün misli, Kâbe'ye ulaşacak bir kurban gerekir. Ki ona da sizden iki adalet 
sahibi hükmeder... Yahut miskinleri doyurma olan bir keffarettir yahut ona denk bir oruç tutmak... Allah geçmişi 
affetmiştir... Fakat kim bir daha yaparsa Allah ona yaptığının sonucunu yaşatır!.. Allah Azîzün Züntikam'dır (açığa 
çıkan fiilin sonucunu şiddetle yaşatandır). 

Maide 118-) "Eğer onları azaplandırırsan, elbette onlar senin kullarındır! Eğer onları bağışlarsan muhakkak ki sensin 
Azîz, Hakîm olan, sen!" 

En'am 
 
96-) Karanlığı yarıp aydınlığı ortaya çıkarandır! Geceyi sükûnet, Güneş ve Ay'ı ölçüler vesilesi kıldı... Bu, Azîz ve 
Alîm olanın takdiridir. 

Enfal 
 
10-) Allah bunu ancak bir müjde olsun ve onunla kalpleriniz mutmain olsun diye yaptı... Yardım, zafer ancak Allah 
indîndendir... Muhakkak ki Allah Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Enfal 
49-) Hani münafıklar ile içlerindeki şüphe dolayısıyla sağlıklı düşünemeyenler: "Bunları dinleri aldatmış" 
diyor(du)... Kim Allah'a tevekkül ederse (işe duygularını karıştırmayıp tabiri câiz ise kendini otomatik pilota bırakırsa, 
yani Allah'ın Esmâ'sının gereğini kendisinde açığa çıkaracağına iman ederse), muhakkak Allah Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Enfal 
63-) (İman edenlerin) kalplerini, verdiği paylaşım sevgisi ile tek kalp gibi yapmıştır! Şayet sen yeryüzünde ne varsa 
toptan bağışlamış olsan, onların kalplerinin arasını birleştiremezsin... Fakat Allah onların arasını ülfetle 
birleştirdi... Muhakkak ki O, Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Enfal 
 
67-) Bir Nebiye, arzda ağır basıncaya kadar, (savaşsız) esirler sahibi olması sahih olmaz... Siz (düşmanınızı 
öldürmek yerine esir almayı istemekle) dünyanın malını diliyorsunuz; Allah ise sonsuz geleceği diliyor... Allah 
Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Tevbe 

40-) Gerçekten Allah O'na yardım etmiştir, siz O'na yardım etmeseniz de! Hani hakikat bilgisini inkâr edenler O'nu 
(yurdundan) çıkmak zorunda bıraktıklarında; O, ikinin ikincisi (iki kişiden biri) idi! Hani onlar (Hz.Rasûlullah ve Hz.Ebu 
Bekr) mağarada idiler... Hani arkadaşına: "Mahzun olma, muhakkak ki Allah bizimle beraberdir (mâiyet sırrına işaret 
ediyordu)" diyordu... Allah, sekinetini (güven duygusuyla oluşan sakinlik) O'nun üzerine inzâl etmiş ve O'nu 
görmediğiniz ordularla desteklemişti. Hakikat bilgisini inkâr edenlerin sözlerini süfla (en aşağı) kılmıştı... Allah 
sözü, işte ulyadır (en üstün)! Allah Azîz'dir, Hakîm'dir. 



Tevbe 
71-) İman eden erkekler ve kadınlar birbirlerinin velîleridirler... Olumlu olanları, hakikatin gereği olarak emrederler, 
olumsuzlardan da birbirlerini engellerler; salâtı ikame ederler ve zekâtı verirler; Allah'a ve Rasûlüne itaat ederler... 
İşte bunlara Allah, rahmet edecektir... Muhakkak ki Allah Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Tevbe 128-) Andolsun ki size Rasûl geldi içinizden, Azîz'dir; sizin sıkıntıya uğramanız O'na ağır gelir... Size haristir! 
İmanlılara (hakikatine iman edene) Raûf (şefkatli) ve Rahîm'dir (hakikatlerindeki kemâlâtlarını yaşatıcıdır). 

Hud 66-) Hükmümüz açığa çıktığında Sâlih'i ve beraberindeki iman etmişleri, rahmetimizle kurtardık... O sürecin 
aşağılanmasından da (kurtardık)... Muhakkak ki senin Rabbin Kavîy'dir, Azîz'dir. 

İbrahim 
1-) Eliif, Lââm, Ra... Sana inzâl ettiğimiz (hakikat ve Sünnetullah) BİLGİ(si) (kitap), insanları, varlıklarını meydana 
getiren El Esmâ bileşimlerinin elvermesi hâlinde (Bi-izni Rabbihim), karanlıklardan (cehaletten) Nûr'a (ilme) ve Azîz 
(hükmü karşı konulmaz olarak yerine gelen) ve Hamîd'in (sadece kendi kendini değerlendiren) yoluna çıkarman içindir. 

İbrahim 4-) Biz her Rasûlü kendi toplumunun lisanı ile irsâl ettik ki, onlara en anlaşılır şekilde açıklasın... (Artık) Allah 
dilediğini saptırır ve dilediğine de hidâyet eder... O, Azîz'dir, Hakîm'dir. 

İbrahim 
 
20-) Bu, Azîz (hükmüne karşı gelecek olmayan) olan Allah'a zor gelmez! 
 

İbrahim 
 
47-) Sakın Allah'ı, Rasûllerine verdiği sözden cayar sanma... Muhakkak ki Allah Azîzün Züntikam'dır (hakedenin hak 
ettiğini karşı konulması imkânsız bir sistem içinde yaşatandır)! 
 

Nahl 
 
60-) Kötü sıfatlar, sonsuz yaşam süreçlerine iman etmeyenler içindir... En mükemmel sıfatlar da Allah içindir! O, 
Azîz'dir, Hakîm'dir. 
 

Hac 
40-) Onlar ki yurtlarından haksız yere sırf: "Rabbimiz Allah'tır" dedikleri için çıkarıldılar... Eğer Allah, insanların bir 
kısmıyla bir diğer kısmını defetmeseydi; manastırlar, kiliseler, havralar ve içlerinde Allah isminin çokça 
zikredildiği mescitler elbette yıkılırdı... Allah kendisine (tefekkür, riyâzat ve mücahede ile) yardım edene elbette 
yardım eder (Esmâ kuvvelerini kullandırtır)... Muhakkak ki Allah Kavîy'dir, Azîz'dir. 



Hac 
 
74-) ALLAH'ı (adıyla işaret edileni) hakkıyla değerlendiremediler! Muhakkak ki Allah Kavîy'dir, Azîz'dir (güçlü ve 
gücünü karşı konulmaz şekilde kullanandır). 
 

Şuara  
9-) Muhakkak ki senin Rabbin "HÛ"; El Azîz'dir, Er Rahîm'dir. 

Şuara  
68-) Muhakkak ki senin Rabbin "HÛ"dur; El Azîz'dir, Er Rahîm'dir. 

Şuara  
104-) Kesinlikle Rabbin "HÛ"; El Azîz'dir, Er Rahîm'dir. 

Şuara  
122-) Kesinlikle Rabbindir "HÛ"; El Azîz'dir, Er Rahîm'dir. 

Şuara  
140-) Kesinlikle senin Rabbindir "HÛ"; El Azîz'dir, Er Rahîm'dir. 

Şuara  
159-) Kesinlikle Rabbin "HÛ"; El Azîz'dir, Er Rahîm'dir. 

Şuara  
175-) Kesinlikle Rabbin "HÛ"; El Azîz'dir, Er Rahîm'dir. 

Şuara  
191-) Kesinlikle Rabbin "HÛ"; El Azîz'dir, Er Rahîm'dir. 

Şuara  
217-) (Hakikatin olan Esmâ mertebesine) Azîz Rahîm'e tevekkül et! 

Neml  
9-) "Yâ Musa! Kesinlikle Ben O Allah'ım Azîz, Hakîm olan!" 

Neml 78-) Muhakkak ki senin Rabbin aralarındaki hükmünü açığa çıkartır onlarda... "HÛ"; Azîz'dir, Alîm'dir. 

Ankebut 26-) Bundan sonra İbrahim'e (kardeşinin oğlu) Lût iman etti ve: "Doğrusu ben Rabbime hicret edeceğim!" dedi... 
Muhakkak ki O, "HÛ"; Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Ankebut 42-) Muhakkak ki Allah, O'nun dûnunda yöneldiğiniz şeyleri bilir... "HÛ"; Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Rum  
5-) Allah yardımıyla... Dilediğine zafer verir! "HÛ"; Azîz'dir, Rahîm'dir. 

Rum 
 
27-) "HÛ" ki halkı ibda (izhar) eden, sonra onu iade eden! Ki o(nu yapmak), O'na kolaydır! Semâlarda ve arzda en 
âlâ misaller O'nundur! "HÛ"; Azîz'dir, Hakîm'dir. 



Lukman  
9-) Orada sonsuza dek yaşarlar... Allah'ın Hak vaadidir! "HÛ"; Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Lukman 
 
27-) Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa ve deniz de (mürekkep olsa), ondan sonra yedi deniz de ona eklense, 
Allah'ın kelimeleri tükenmez... Muhakkak ki Allah Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Secde  
6-) İşte (Allah) gaybı (algılanamayan) da şehâdeti (algılanan) de Bilen'dir; Azîz'dir, Rahîm'dir. 

Ahzab 
 
25-) Allah, hakikat bilgisini inkâr edenleri bir hayra nail olmaksızın kendi hışımları ile defetti! Allah, savaşta iman 
edenlere yeterli geldi... Allah Kavîy'dir, Azîz'dir. 

Sebe 
 
6-) Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana inzâl olunanın Hakk'ın ta kendisi olduğunu ve Azîz, Hamîd'in 
Hakikatine erdirme yoluna yönlendirdiğini görürler. 
 

Sebe 
 
27-) De ki: "O yanı sıra var sandığınız ortaklarınızı gösterin bana! Hayır, hâşâ! Bilakis yalnızca "HÛ"; Azîz, Hakîm 
(olan) Allah'tır." 

Fatır 
 
2-) Allah, insanlara bir rahmet açacaksa, onu engelleyecek yoktur! O'ndan sonra, kapattığını da açığa çıkaracak 
yoktur! "HÛ"; Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Fatır  
17-) Bu, Azîz (karşı konulmaz kuvve sahibi) Allah'a (sorun) değildir. 

Fatır 
 
28-) İnsanlardan, dabbelerden (beden türleri-ırklar) ve en'amdan da (hayvansı özellikler) renkleri muhtelif olanlar var! 
Allah'tan, kullarından ancak âlimler ("Allah" ismiyle işaret olunanı fark edenler, Azametini bilenler) haşyet duyar! 
Muhakkak ki Allah Azîz'dir, Gafûr'dur. 

Yasin  
5-) Azîz ve Rahîm'in sende tafsilâtlı olarak açığa çıkardığı ilim ile! 

Yasin  
38-) Güneş de kendi yörüngesinde akar gider! Azîz, Alîm'in takdiridir bu! 

Sad  
9-) Yoksa Azîz, Vahhab olan Rabbinin rahmet hazineleri (nimetleri) onların indînde mi? 

Sad 66-) "Semâların, arzın ve ikisi arasında olanların Azîz (gücüne-hükmüne karşı konulmaz), Gaffar olan Rabbidir." 

Zümer 1-) Bu BİLGİ, Azîz Hakîm Allah'tan boyutsal olarak şuuruna indirilmiştir! 



Zümer 
5-) Semâları ve arzı onlar yokken Hak olarak (Esmâ'sındaki özelliklerle) var kıldı! Geceyi gündüze dönüştürür, 
gündüzü de gecenize dönüştürür... Güneş'i ve Ay'ı işlevsel kılmıştır... Her biri belli bir ömre sahip olarak yoluna 
devam eder... Dikkat edin, "HÛ"; Azîz'dir, Gaffar'dır. 

Zümer 37-) Allah kime hidâyet ederse, kimse onu saptıramaz! Allah (Bi-) Azîz (kullarından bu isminin işaret ettiği özelliği 
açığa çıkaran), Züntikam (araya duygu katmaksızın yaptığının sonucunu kesinlikle yaşatan) değil midir? 

Mu'min 2-) O BİLGİ'nin (Hakikat ve Sünnetullah hakkında) tenzîli (tafsile indirme), Azîz ve Alîm olan Allah'tandır! 

Mu'min 8-) "Rabbimiz... Onları, kendilerine vadettiğin Adn cennetlerine dâhil et... Onların atalarından, eşlerinden ve 
zürriyetlerinden saflığa erenleri de... Muhakkak ki sen, evet sen Azîz'sin, Hakîm'sin." 

Mu'min 
 
42-) "Siz bana, Esmâ'sıyla hakikatim olan Allah'ı inkâr etmemi ve hakkında bilgim olmayan şeyi O'na ortak 
koşmamı öneriyorsunuz! Ben ise sizi Azîz, Gaffar'a çağırıyorum." 

Fussılet 
12-) Böylece onları iki süreçte yedi semâ (yedi Bilinç {Nefs} mertebesi) olarak hükmetti ve her semâda onun işlevini 
vahyetti! Dünya semâsını (en yakın semâyı) (Bi-)mesabîh (aydınlatıcılar-fikirler) ile süsledik ve hıfzettik (hafızada 
kaydedip koruduk {beyinde değil; ruh bedende. A.H.}). Azîz, Alîm'in takdiridir bu! 

Fussılet 
 
41-) Gerçekten, kendilerine gelen, hakikatlerini hatırlatıcıyı inkâr edenlerdir! Muhakkak ki O (hakikatlerini hatırlatıcı-
zikir), Azîz bir BİLGİdir! 

Şura  
3-) Azîz ve Hakîm olan Allah, sana ve senden öncekilere böylece vahyeder! 

Şura  
19-) Allah kullarında Lâtîf'tir, dilediğini rızıklandırır... O Kavîy'dir, Azîz'dir. 

Zuhruf 
 
 
9-) Yemin olsun ki eğer onlara: "Semâları ve arzı kim yarattı?" diye sorsan, elbette: "Onları, Azîz ve Alîm olan 
yarattı" diyecekler. 

Duhan  
42-) Allah'ın rahmet ettikleri müstesna... Muhakkak ki O, "HÛ"; Azîz'dir, Rahîm'dir. 

Duhan  
49-) "Tat! Sen (güya) Azîz'din, Kerîm'din!" 



Casiye  
2-) Bilginin tenzîli (tafsile indirme), Azîz, Hakîm Allah'tandır! 

Casiye  
37-) Kibriyâ (benlik); semâlarda ve arzda O'na aittir! O, Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Ahkaf  
2-) Azîz Hakîm Allah'tandır O Bilgi tenzîli (tafsile indirme)! 

Fetih  
7-) Semâlar ve arzın orduları (kuvveleri) Allah'ındır... Allah Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Fetih  
19-) Onları, alacakları birçok ganimetlere de nail etti... Allah Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Hadid  
1-) Semâlarda ve arzda olan her şey Allah'ı (işlevleriyle) tespih etmektedir! "HÛ" Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Hadid 

25-) Andolsun ki Rasûllerimizi apaçık deliller olarak irsâl ettik ve onlarla birlikte Hakikat ve Sünnetullah BİLGİsini 
ve mîzanı da (muhakeme-dengeleme) inzâl ettik ki, insanlar kıst'ı (adaleti) ayakta tutsunlar! Kendisinde şiddetli bir 
güç bulunan ve insanlar için faydaları olan (kanda mevcut; mağma-insan bedenindeki demir ilişkisi?) Hadîd'i (demir) 
de inzâl ettik ki Allah, kendisine ve Rasûllerine gayblarında kimin yardım ettiğini bilsin. Muhakkak ki Allah 
Kavîy'dir, Azîz'dir. 

Mücadele 21-) Allah yazmıştır ki: "Kesinlikle galibim Ben ve Rasûllerim (olarak)!" Muhakkak ki Allah Kavîy'dir, Azîz'dir. 

Haşr 1-) Semâlarda ne var ve arzda ne varsa Allah'ı tespih (ortaya koydukları işlevle Esmâ özelliklerini açığa çıkararak 
kulluklarını yerine getirmeleri) içindir! O Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Haşr 

23-) "HÛ" Allah, tanrı yok, sadece "HÛ"! Melîk'tir (efâl, oluşlar âleminde mutlak hükmü yürüyen), Kuddûs'tür 
(yaratılmışlığa ve kevne ait nitelenmelerden, yaratılmış kavramlardan münezzeh), Selâm'dır (yaratılmışlarda yakîn ve kurb 
hâlini oluşturup mâiyet sırrını açığa çıkartan), Mümin'dir (iman açığa çıkartarak hakikatini müşahedeye yönelten), 
Müheymin'dir (gözetip himaye eden, muhteşem azametini seyirde yaratılmışlığı kaldıran), Azîz'dir (karşı konulması 
imkânsız olarak dilediğini yapan), Cebbâr'dır (iradesini zorunlu kabul ettiren), Mütekebbir'dir (Mutlak yegâne Kibriyâ 
{eniyeti} olan)! Allah, onların ortak koştukları tanrı kavramlarından Subhan'dır! 



Haşr 
24-) O Allah, Hâlik (mutlak yaratan-Esmâ özelliklerini fiile dönüştüren), Bâri (her yarattığını, zaman ve özellik olarak tüme 
uyumlu tafsile getiren), Musavvir (sonsuz mânâ sûretlerini açığa çıkaran); Esmâ ül Hüsnâ O'na aittir! Semâlarda ne var 
ve arzda ne varsa Allah'ı tespih (ortaya koydukları işlevle Esmâ özelliklerini açığa çıkararak kulluk etmeleri) içindir; 
"HÛ" Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Mümtehine
 
5-) "Rabbimiz! Hakikat bilgisini inkâr edenler için bizi sınav objesi kılma! Bizi mağfiret et Rabbimiz! Muhakkak ki 
sen Azîz'sin, Hakîm'sin." 

Saff 
 
1-) Semâlarda ve arzda her ne varsa (Esmâ'sıyla onları açığa çıkaranın yaratma amacına göre yerine getirdikleri 
işlevleriyle) Allah'ı tespih etmektedir! "HÛ"; Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Cum'a 
 
1-) Semâlarda ve arzda her ne varsa; Melîk, Kuddûs, Azîz ve Hakîm olan (dilediği mânâları açığa çıkarması için onları 
yaratan) Allah'ı (işlevleriyle) tespih etmedeler! 

Cum'a  
3-) Onların dışında, henüz kendilerine katılmamış başkalarına da (O Rasûlü bâ's etti)! O Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Teğabün  
18-) Gayb ve şehâdetin Âlim'idir, Azîz'dir, Hakîm'dir. 

Mülk 
 
2-) Ortaya koyacaklarınız itibarıyla hanginizin daha mükemmel olduğunu yaşatmak için ölümü ve hayatı yaratan 
"HÛ"dur! O, Azîz'dir, Gafûr'dur. 

Bürûc 8-) Onlardan (iman edenlerden) yalnızca Azîz ve Hamîd olan Allah'a iman ettikleri için intikâm aldılar. 

 
 


