
EL HAKİYM 
 
İlminin kudretiyle açığa çıkmasını sebepler zincirine bağlayarak, nedenselliği oluşturan ve böylece kesret algılamasını oluşturan 
 

Bakara 
32-) (Bunu algılayan melâike): "Subhaneke (her an yeni bir şey yaratıp bunlarla da asla kayıtlanmayan ve 
sınırlanmayansın)! Bizde açığa çıkarttığın ilimden başkasını bilmemiz asla mümkün değil! Şüphesiz ki sen, Mutlak 
İlim (Alîm) ve bunu bir sistem içinde (Hakîm) açığa çıkaransın!" 

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 Azîzdir, Hakîm'dir." 

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 

11-) Allah, evlatlarınız hakkında size (şöyle) vasiyet ediyor: Erkeğin payı, iki kadının payı kadardır... Eğer (çocuklar) 
ikiden fazla kadın iseler, (o takdirde) onlar için (miras bırakan) ne terk etti ise, onun üçte ikisidir; eğer (mirasçı) bir 
tek (kadın) ise, mirasın yarısı onundur... Eğer miras bırakanın (ana-babası yanı sıra) çocuğu varsa, ana-babanın 
her birine mirasın altıda biri verilir; şayet hiç çocuğu yok, sadece ana-babası kendisine vâris olmuşsa, (bu 
takdirde) anasına mirasın üçte biri düşer (babasına da kalan üçte ikisi)... Eğer (miras bırakanın) kardeşleri varsa, 
anasının (miras payı), yaptığı vasiyetten ve borcundan sonra (kalanın) altıda biridir... Babalarınız ve oğullarınız 
(var)... Mirasınıza hangileri daha lâyıktır, siz bilemezsiniz. (İşte bu yüzden bunlar) Allah'tan bir farîza... Muhakkak ki 
Allah Alîm'dir, Hakîm'dir. 

Nisa 17-) Allah'ın kabul edeceği, cehalet nedeniyle yapılan kötülüğün, fark edilmesi akabinde yapılan tövbedir. İşte 
Allah, bunların tövbesini kabul eder. Allah Alîm'dir, Hakîm'dir. 



Nisa 

24-) Mâlik olduğunuz (cariyeler) müstesna, evli kadınlar haram kılınmıştır. (Bunlar) üzerinize Allah'ın yazısıdır 
(farzıdır)... Bütün bunların dışında kalanları, "sifah"tan (zinadan) kaçınarak namuslu yaşamanız için, mallarınızdan 
sarf ederek (nikâhlamanız) size helal kılındı. Nikâhlanarak beraber olduğunuz kadınlara mehrlerini tamamıyla 
verin. Bundan başkaca karşılıklı anlaşarak daha fazlasını vermenizde de sakınca yoktur. Muhakkak ki Allah 
Alîm'dir, Hakîm'dir. 

Nisa 
 
26-) Allah bilmediklerinizi açıklamak, sizden öncekilerin doğru yaşam tarzlarına yöneltmek ve suçlarınızı 
bağışlamak ister. Allah Alîm'dir, Hakîm'dir. 
 

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 

92-) Yanlışlık hariç, bir iman eden için, diğer bir iman edeni öldürmesi olacak şey değildir... Yanlışlıkla bir iman 
edeni öldürenin, iman eden bir köleyi hürriyetine kavuşturması ve öldürülenin ailesine diyet ödemesi gerekir. 
(Vârislerin, diyeti katile) bağışlamaları müstesna... Eğer (öldürülen) iman eden olmakla beraber, size düşman olan 
bir kavimden ise, (o zaman katilin) iman eden bir köleyi hürriyetine kavuşturması gerekir... Şayet (öldürülen) sizinle 
aralarında anlaşma bulunan bir kavimden ise, (o zaman katilin) öldürülenin ailesine bir diyet ödemesi ve iman 
eden bir köleyi hürriyetine kavuşturması gerekir... Kim (diyet bedelini) bulamazsa, Allah'tan bir tövbe olmak üzere, 
iki ay kesiksiz oruç tutmalıdır... Allah Alîm'dir, Hakîm'dir. 

Nisa 104-) (Düşman) topluluğunu takip etmekte gevşeklik göstermeyin... Şayet siz acı duyuyorsanız, onlar da tıpkı sizin 
gibi acı duyuyorlar... (Üstelik siz) Allah'tan onların umamayacağı şeyleri umuyorsunuz... Allah Alîm'dir, Hakîm'dir. 

Nisa 111-) Kim bir suç işlerse, bunun getirisi kendinedir (başkasına değil)! Allah Alîm'dir, Hakîm'dir. 

Nisa 
 
130-) Eğer (karı-koca) ayrılırlarsa, Allah kendi zenginliğinden onların her birini geçindirir, birbirine muhtaç 
bırakmaz. Allah Vâsî'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. 

Nisa 
170-) Ey insanlar, Rasûl size Rabbinizden Hak olarak gelmiştir! Artık iman edin sizin için hayırlı olana! Eğer inkâr 
ederseniz, bilin ki semâlar ve arzda olan ne varsa Allah içindir (Esmâ ül Hüsnâ'sının işaret ettiği özelliklerin açığa 
çıkması için). Allah Alîm'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 
 
118-) "Eğer onları azaplandırırsan, elbette onlar senin kullarındır! Eğer onları bağışlarsan muhakkak ki sensin 
Azîz, Hakîm olan, sen!" 

En'am 
 
18-) "HÛ"dur, kullarının fevkinde (boyutsal derinliğinden açığa çıkarak) Kâhir (varlığında hükümran olan) olan! 
"HÛ"dur; Hakîm, Habîr. 

En'am 
 
73-) "HÛ" ki, semâlar ve arzı Hak olarak yaratmıştır... Ne zaman "Ol" dese hemen oluverir... Hak, O'nun sözüdür! 
Sur'a üflendiği (bedene veya sisteme-olay içten dışadır) süreçte, mülk O'nundur! Gaybı ve şehâdeti bilendir... 
"HÛ"dur; Hakîm, Habîr. 

En'am 
 
83-) İşte bu, İbrahim'e halkına karşı verdiğimiz kesin kanıtımızdır. Kimi dilersek yüce mertebeler veririz! 
Muhakkak ki Rabbin Hakîm'dir, Alîm'dir 

En'am 
128-) (Allah) onları topluca haşrettiği gün: "Ey cinn topluluğu, gerçekten insanların çoğunluğunu hükmünüz altına 
aldınız (hakikatten uzaklaştırdınız)!" (der)... İnsan (türünden) onların dostları olanlar şöyle der: "Rabbimiz, 
birbirimizden karşılıklı yararlandık... İşte bizim için belirlediğin ecelimiz bize ulaştı"... Şöyle der: "Ateş sizin 
mekânınızdır; Allah'ın dilemesi hariç, orada ebedî kalıcılarsınız"... Muhakkak ki Rabbin Hakîm'dir, Alîm'dir. 



En'am 
139-) Dediler ki: "Şu hayvanın karnındakiler yalnız erkeklerimize helaldir, kadınlarımıza haram kılınmıştır... Eğer 
doğan ölü doğarsa, onlar (erkek ve kadın) onda ortaktırlar"... Bu iftiraları (ile Allah) onları cezalandıracaktır... 
Muhakkak ki O, Hakîm'dir, Alîm'dir. 

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. 

Enfal 
 
71-) Eğer sana hıyanet dilerlerse, gerçekten onlar daha önce Allah'a hainlik yapmışlardı da, onlara karşı (sana) 
başarı vermişti! Allah Alîm'dir, Hakîm'dir. 

Tevbe 15-) Kalplerindeki kin ve öfkeyi gidersin... Allah dilediğinin tövbesini kabul eder... Allah Alîm'dir, Hakîm'dir. 

Tevbe 
28-) Ey iman edenler! Kesinlikle müşrikler necistir (pisliktir)! Artık bu senelerinden sonra Mescid-i Haram'a 
yaklaşmasınlar! Eğer yoksulluğa düşmekten korkuyorsanız, (bilin ki) Allah dilerse, sizi yakında fazlından 
zenginleştirir... Muhakkak ki Allah Alîm'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 
60-) Sadakalar Allah'tan bir farz olarak; ancak yoksullar, düşkünler, sadaka işleri ile ilgili çalışanlar, İslâm'a 
yönlendirilmek istenenler, köleler, borçlular, Allah yolunda (harcama) ve yolcular içindir... Allah Alîm'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 
 
97-) Bedevîler, küfür ve nifak itibarıyla daha şiddetlidirler... Allah'ın, Rasûlüne inzâl ettiğinin inceliklerini 
anlamamaya daha yatkındırlar... Allah Alîm'dir, Hakîm'dir. 

Tevbe 
 
106-) (Savaş için sefere çıkmayan) diğer bir kısım da Allah hükmüne bırakılmışlardır... Ya onlara azap yaşatır ya da 
tövbe nasip eder... Allah Alîm'dir, Hakîm'dir. 

Tevbe 
 
110-) Onların kurdukları mescidleri; kalpleri parçalanmadıkça, içlerinde bir kuşku olarak devam edecektir... Allah 
Alîm'dir, Hakîm'dir. 

Hud 
 
1-) Eliif, Lââm, Ra... BİLGİnin (Kitabın) işaretleri kesin oluşmuş; sonra Hakîm ve Habîr'in ledünnünden (birimin 
Esmâ zâtından) detaylandırılarak açığa çıkarılmıştır! 

Yusuf 
 
6-) "İşte böylece Rabbin seni seçer, olayların hakikatini görmeyi sana öğretir, nimetini, daha önce iki atan İbrahim 
ve İshak'a tamamladığı gibi, senin ve Âl-i Yakup'un üzerine de tamamlar. Muhakkak ki senin Rabbin Alîm'dir, 
Hakîm'dir." 

Yusuf 
83-) (Babaları) dedi ki: "Hayır (öyle olduğunu sanmıyorum)! Nefsleriniz sizi (kötü) bir işe yönlendirmiş. Bana 
güzellikle sabretmek düşer bundan sonra... Umulur ki, Allah onların hepsini bana getirir... Muhakkak ki O, 
Alîm'dir, Hakîm'dir." 



Yusuf 

100-) (Yusuf) ana-babasını tahta oturttu... Kardeşleri, önünde saygıyla yere kapandılar... (Yusuf) dedi ki: 
"Babacığım... İşte bu önceden (gördüğüm) rüyanın (baba=güneş, Anne=Ay, 11 kardeş=11 gezegen olarak) tevilidir 
(anlamının gerçeğidir)... Rabbim onu hak kıldı (gerçekleştirdi)... (Rabbim) bana hakikaten ihsanda bulundu... Şeytan 
benimle kardeşlerim arasına fit soktuktan sonra; beni zindandan çıkardı ve sizi de çölden getirdi... Muhakkak ki 
Rabbim dilediğine Lâtîf'tir... Çünkü O, Alîm'dir, Hakîm'dir." 

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. 

Hicr 
 
25-) Muhakkak ki Rabbin, "HÛ"; onları haşreder! Muhakkak ki O, Hakîm'dir, Alîm'dir. 
 

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

Hac 
52-) Senden önce hiçbir Rasûl (hakikat ve marifetlerden haberdar eden) ve hiçbir Nebi (ilâhî hükümleri ulaştıran) irsâl 
etmedik ki, o (şuurundaki idrakı gereği) temenni ettiğinde, onun idealine, şeytanı (beşerî yanını oluşturan bilinci) bir 
fikir ilka etmiş olmasın! Allah (Esmâ hakikati şuuruna yansıyarak), şeytanın ilkasını geçersiz kılar; sonra da kendi 
işaretlerini en sağlıklı kesin şekilde yerleştirir! Allah Alîm'dir, Hakîm'dir. 

Nur 10-) Ya üzerinizde Allah'ın fazlı ve O'nun rahmeti olmasaydı ve Allah muhakkak Tevvab ve Hakîm olmasaydı! 

Nur 
 
18-) Allah size işaretlerini açıklıyor... Allah Alîm'dir, Hakîm'dir. 
 

Nur 
58-) Ey iman edenler! Sağ ellerinizin mâlik olduğu kimseler ve sizden buluğa ermemişler, sizden üç defa izin 
istesinler... Sabah namazından önce, öğlen soyunuk olduğunuz zaman ve yatsı namazından sonra... (Bunlar) sizin 
için üç soyunuk olduğunuz vakittir... Bunlardan sonra (bu üç vaktin haricinde) sizin ve onların üzerine bir suç 
yoktur... (Onlar) yanınızda dolaşırlar... İşte böylece Allah işaretlerini size açıklıyor... Allah Alîm'dir, Hakîm'dir. 



Nur 
 
59-) Çocuklarınız bulüğa erdiklerinde, öteki büyüklerin izin istedikleri gibi izin istesinler... Allah işaretlerini 
böylece açıklıyor... Allah Alîm'dir, Hakîm'dir. 

Neml 
 
6-) Sen (şuurunla) kesinlikle Kurân'a, Hakîm ve Alîm'in ledünnünden (hakikatindeki Esmâ mertebesinden) nail 
olunuyorsun. 

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

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 
 
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. 

Ahzab 1-) Ey Nebi! Allah'tan (açığa çıkarttıklarının sonuçlarını yaşatacağı için) korunanlardan ol! Hakikat bilgisini inkâr 
edenlere ve münafıklara (ikiyüzlülere) uyma! Muhakkak ki Allah Alîm'dir, Hakîm'dir. 

Sebe 1-) Hamd, semâlarda (bilinç mertebeleri) ve arzda (beden) ne varsa kendisi için olan Allah'a aittir! Sonsuz gelecek 
yaşamda dahi Hamd O'na aittir! "HÛ"; Hakîm'dir, Habîr'dir. 

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. 



Yasin  
2-) Ve Kur'ân-ı Hakîm (ve bildirdiği Hikmet dolu Kur'ân)! 

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

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." 

Fussılet 42-) Önünden de (açıkça), ardından (dolaylı) da olsa boş görüş O'na ulaşmaz! Hakîm ve Hamîd'den tenzîldir 
(boyutsal açığa çıkarma)! 

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

Şura 51-) Bir beşer için Allah'ın kendisiyle konuşması mümkün değildir! Ancak vahiy yollu yahut perde arkasından ya 
da bir Rasûl (melek) irsâl edip izniyle dilediğini vahyetmesi hariç! Muhakkak ki O, Âliyy'dir, Hakîm'dir. 

Zuhruf  
4-) Muhakkak ki O, katımızda, Ana BİLGİde (İlmullah), Âliyy'dir, Hakîm'dir. 

Zuhruf 
63-) İsa apaçık deliller olarak açığa çıktığında dedi ki: "Gerçekten size hikmeti (sistem ve düzenin gerçeklerini) 
getirdim ve hakkında ayrılığa düştüklerinizin bir kısmını size açıklayayım diye (geldim)... O hâlde Allah'tan 
(yaptıklarınızın sonucunu yaşatacağı için) korunun ve bana itaat edin." 

Zuhruf 
 
84-) "HÛ"dur (Esmâ'sıyla) semâda da ilâh (olarak düşünülen), arzda da ilâh (olarak düşünülen)! "HÛ"; Hakîm'dir, 
Alîm'dir. 

Duhan  
4-) Bütün işlerin hikmeti onda (o "yok"luk hâli içinde) fark edilir; 

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 4-) İmanlarının kat kat artması için, iman edenlerin kalplerine sekine (sükûn, güven duygusu) inzâl eden "HÛ"dur! 
Semâlar ve arzın orduları Allah içindir! Allah Alîm'dir, Hakîm'dir. 



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. 

Hucurat  
8-) Allah'tan bir lütuf ve bir nimet olarak... Allah, Alîm'dir, Hakîm'dir. 

Zariyat 30-) (İbrahim'in misafiri melekler) dediler ki: "İşte böyle! (Bunu) Rabbin dedi... Muhakkak ki O, Hakîm'dir, Alîm'dir." 

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

Mümtehine

10-) Ey iman edenler... İman eden kadınlar hicret ederek size geldiklerinde, onları sorgulayın. Allah onların 
imanlarını iyi bilir! Eğer onları iman etmiş kadınlar görürseniz, onları hakikat bilgisini inkâr edenlere geri 
döndürmeyin! Ne bunlar onlara (küffara) helaldir, ne de onlar bunlara helal olurlar! Onlara (küffara) infak ettiklerini 
(mehrlerini) verin. Onların (bu kadınların) mehrlerini kendilerine verdiğiniz vakit, onları nikâhlamanızda sizin 
üzerinize bir vebal yoktur. Hakikat bilgisini inkâr eden kadınların nikâhlarını tutmayın... Harcadıklarınızı geri 
isteyin; onlar da harcadıklarını istesinler. Bu size Allah'ın hükmüdür... Aranızda hükmediyor. Allah Alîm'dir, 
Hakîm'dir. 

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. 

Tahrîm 
 
2-) Allah size, ettiğiniz yeminleri (kefaretini ödeyerek) çözmeyi farz kılmıştır! Allah sizin Mevlâ'nızdır. O, Alîm'dir, 
Hakîm'dir. 

İnsan 
 
30-) Allah dilemedikçe siz (Onu) dileyemezsiniz! Muhakkak ki Allah Alîm Hakîm'dir. 
 

 
 


