
EL HAKK 
 
Apaçık ortada olan Mutlak Hakikat! Açığa çıkan tüm işlevlerin hakikati ve kaynağı! 
 

Bakara 
26-) Allah kesinlikle bir sivrisinek kanadı veya ondan da ufak bir şeyi misal vermekten kaçınmaz. İmanın gereğini 
yaşayanlar bunun Rablerinden kaynaklanan bir Hak olduğunu bilirler. Bu gerçeği inkâr edenler ise, (misalî 
anlatımları değerlendirmeyip) "Acaba bununla ne demek istedi" derler. Bu anlatım çoğunun (fıtratlarının 
elvermemesinden dolayı) sapmasına yol açar. Allah, sâfiyetini yitirmişlerden başkasını saptırmaz! 

Bakara 42-) Gerçeği (Hakk'ı), aslı olmayana (bâtıla) karıştımayın! Bildiğiniz hâlde gerçeği gizliyorsunuz! 

Bakara 
71-) O diyor ki: "Muhakkak ki o inek boyunduruğa bağlanmamış, toprak sürmemiş, serbest bırakılmış dolaşan, 
alacası olmayan biri!" Dediler: "İşte şimdi Hak olarak ortaya koydun isteneni." İşte bundan sonra (güçlükle bulup o 
vasıftaki tek ineği) boğazladılar... (Ancak çok bedel ödediler o özellikteki tek inek için) Neredeyse başaramayacaklardı! 

Bakara 
109-) Ehli Kitaptan (hakikat bilgisi verilmiş olanlardan) birçoğu, Hak kendilerince apaçık farkedilmesine rağmen, sırf 
hasetlerinden dolayı sizi imandan küfre döndürmek ister. Allah hükmü sizde açığa çıkana kadar kusurlarına 
bakmayın, anlayış gösterin. Muhakkak ki Allah her şeye Kâdîr'dir. 

Bakara 119-) Gerçek ki Biz, seni, müjdelemen  ve uyarman için HAK olarak irsâl ettik.. Cehennem ehli senden sorulmaz. 

Bakara 

144-) Biz, vechinin semâda takallüb ettiğini (Hakk'ı müşahede âleminde hâlden hâle girdiğini) görmekteyiz. 
("Hakk'ın vechi ne yana dönersen orada" gerçeğince, niçin illâ Kudüs'e bağlı kalayım, İbrahim'le davet ettiği Kâbe 
varken, düşüncesi.) Artık seni razı olacağın bir kıbleye elbette döndüreceğiz. O hâlde vechini (yüzünü-Hakk'ı 
müşahedeni) Mescid-i Haram'a (Kâbe-içi mutlak yokluk-gayb olana) döndür. Ve nerede olursanız olunuz 
"vech"lerinizi O'nun tarafına döndürün. Muhakkak ki kendilerine Kitap (hakikat ve Sünnetullah bilgisi) verilenler 
bilirler ki o, Rablerinden bir HAK'tır! Allah onların hakikatleri olarak, yaptıklarından gâfil değildir. 

Bakara 146-) Kendilerine (Kitap) Bilgi verdiklerimizden bir kısmı Onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Onlardan bir 
grup bilerek Hakk'ı gizlerler. 

Bakara 147-) HAK, Rabbindendir (senin Esmâ bileşiminin sonucudur). O hâlde sakın (bu gerçekten) şüpheye düşenlerden 
olma! 



Bakara 
149-) Nereden (hangi düşünceden) çıkarsan çık, vechini (yüzünü-müşahedeni) Mescid-i Haram'a (çokluğun gerçekte 
yokluğunun yaşandığı secde edilen mahale) döndür! Bu elbette Rabbinden (kaynaklanan) bir Hak'tır. Allah 
varlığınızın hakikati olarak, ortaya koyduklarınızdan gâfil değildir. 

Bakara 
176-) Bundan dolayıdır ki, (biennallah) Allah, ilmindeki, varlığın hakikati ve Sünnetullah bilgisinin açığa çıkmış hâli 
olan evren içre evrenleri (Kitap) bizâtihi Hak olarak (bilHak) inzâl etmiştir. Muhakkak ki Kitapta (bu bilgide-oluşta) 
ihtilaf edenler (bu gerçeğe karşı çıkanlar) kesinlikle gerçekten çok uzağa (şikakı baiyd) düşmüşlerdir. 

Bakara 180-) Birinize ölüm yaklaştığında eğer bir hayır (miras-mal) bırakacaksa ana-babası veya akrabaları için vasiyet 
etsin. Bu korunmak isteyenler için bir haktır! 

Bakara 

213-) Bütün insanlar bir zamanlar tek bir topluluk idi. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak Allah, Nebileri bâ's etti 
(nübüvvet kemâlâtını onlarda açığa çıkardı). Onlar yanı sıra, ayrılığa düştükleri konularda aralarında hükmetmek 
için, Hak olarak Kitabı (hakikat ve Sünnetullah bilgisini) inzâl etti. Kendilerine Kitap verilmiş olanlar, apaçık deliller 
gelmesine rağmen, kıskançlık yüzünden onda ihtilafa düştüler. Allah, biiznihi (nefslerindeki Esmâ bileşiminin 
elvermesiyle) iman edenleri, onların ayrılığa düştükleri konuda, hidâyete erdirdi. Allah dilediğini dosdoğru yola 
erdirir. 

Bakara 252-) Bunlar Allah işaretleri... Onları sana Hak olarak anlatıyoruz... Sen irsâl olan Rasûllerdensin. 

Bakara 

282-) Ey iman edenler, belli bir süre ile borç verdiğinizde onu yazın. Aranızdan âdil biri yazsın. Yazmayı bilen de 
Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazsın ve bundan kaçınmasın. Ayrıca hak üzerinde olan (borçlu) da yazdırsın. 
Rabbi olan Allah'tan ittika edip, borcundan hiçbir şeyi eksiltmesin. Eğer borçlu anlayışı sınırlı veya çocuk ise, 
onun velisi yazdırsın. Erkeklerden iki kişiyi de şahit tutun. Eğer iki erkek yoksa o zaman şahitler bir erkek ve iki 
kadın olsun. Onlardan biri unutur veya şaşırırsa diğeri hatırlatır diye. Davet edildiklerinde şahitlikten de 
kaçınmasınlar. Küçük veya büyük borcu vâdesine kadar yazmaktan geri kalmayın. Bu Allah indînde en uygun ve 
sağlam tarz olduğu gibi ileride şüpheye düşmemeniz için de en sağlam yoldur. Meğer ki aranızdaki alışveriş 
peşin paraya dayanan bir işlem olsun. O zaman bunu yazmamanızda bir beis yoktur. Alım satım yaptığınızda dahi 
şahit tutun. Bir de ne yazan ne de şahit bu işten zarar görmesin. Eğer onlara zarar verecek bir durum oluşursa bu 
kendinize verdiğiniz bir zarar olur. Allah'tan korunun. Allah size öğretiyor. Allah Bi-küllî şey'in Alîm'dir. 



Âl-i İmran 
3-) Senin ellerin arasındaki, geçmişten gelen Hak bilgileri tasdikleyen bu Kitabı (Hakikat ve Sünnetullah bilgisini), 
Hakk'ın ta kendisi olarak, inzâl etti (bilincinde açığa çıkardı). Tevrat (Musa'ya gelen vahiyler) ve İncil'i (İsa'ya 
vahyolanı) de inzâl etmişti. 

Âl-i İmran 21-) Allah'ın işaretlerindeki varlığını (Esmâ'sının açığa çıkışı olan işaretleri) inkâr edenlere, Hakk'ın muradına karşı 
Nebileri öldürenlere, insanlardan adl ile hükmedenleri öldürenlere gelince; onları feci bir azap ile müjdele! 

Âl-i İmran 60-) Bu, Rabbinden hakikattir; bu yüzden, şüphe edenlerden olma! 

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 71-) Ey kendilerine hakikat bilgisi gelmiş olanlar, niçin Hakk'ı bâtılın içinde gizleyip, bilip dururken Hakk'ı 
gizliyorsunuz? 

Âl-i İmran 86-) Kendilerine açık deliller geldikten, Rasûlün Hak olduğuna şahitlik edip iman ettikten sonra hakikati inkâr 
eden bir topluluğa, Allah nasıl hidâyet eder! Allah zulmedenler topluluğuna hidâyet etmez. 

Âl-i İmran 108-) Bunlar Allah işaretleridir, Hak olarak sana okutuyoruz. Allah âlemlere zulüm dilemez. 

Âl-i İmran 181-) Andolsun ki, Allah ; "Muhakkak Allah fakirdir, biz zenginleriz" diyenlerin sözünü algıladı. Dediklerini ve 
Hakk'ın muradına karşı Nebileri öldürmelerini yazacağız ve şöyle diyeceğiz: "Tadın yakan azabı!" 

Nisa 
122-) İman edip imanının gereği davranışlarla (sâlih amel) yaşayanlara gelince, onları altlarından nehirler akan 
cennetlere dâhil edeceğiz... Orada sonsuza dek kalırlar (kendilerinde açığa çıkan Allah Esmâ'sı sonucu)... Allah'ın 
Hak olan vaadidir! Allah'tan daha doğru sözlü var mıdır? 

Nisa 
135-) Ey iman edenler, adaleti uygulamaya azîmli olun! Ana-baba veya akrabanız aleyhine de olsa, zengin veya 
fakir fark etmeksizin Allah için şahitlik edin; zira Allah hakkı, ikisinin de önündedir! O hâlde adaleti sağlamada 
geçersiz kabullerinize tâbi olmayın! Eğer gerçeği çarpıtırsanız, muhakkak Allah yaptıklarınızın yaratanı olarak 
Habîr'dir. 



Nisa 
155-) Ahdlerinden dönmeleri, Allah'ın işaretlerindeki varlığını (Esmâ'sının açığa çıkışı olan işaretleri) inkâr etmeleri, 
Hakk'ın muradına karşı Nebileri öldürmeleri ve "Kalplerimiz kılıflıdır" (şuurlarımız koza içindedir) demeleri 
yüzünden, yaptıklarının karşılığını verdik. Bilakis inkârları yüzünden anlayışlarını kilitledik! Artık pek azı hariç, 
iman etmezler! 

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. 

Nisa 

171-) Ey kendilerine hakikat bilgisi gelmiş olanlar... Dininizde ölçüyü kaçırıp haddi aşmayın... Allah üzerine Hak 
olmayanı söylemeyin... Meryemoğlu İsa Mesih, yalnızca Allah Rasûlü ve O'nun Kelimesi'dir... Onu Meryem'e ilka 
etmiştir ve kendinden (El Esmâ ül Hüsnâ'sından) bir mânâdır (ruhtur)... O hâlde Esmâ'sıyla her şeyin hakikati olan 
Allah'a ve Rasûllerine iman edin... "Üçtür" (baba-oğul-kutsal ruh) demeyin! Sizin hayrınıza olarak (buna) son verin... 
Allah ancak İlâh'un Vâhid'dir (Tek Ulûhiyet sahibidir)... Subhandır "HÛ", çocuk sahibi olma kavramından! Semâlar 
ve arzda ne varsa O'nun içindir... Vekîl olarak Esmâ'sıyla hakikatiniz olan Allah yeterlidir. 

Maide 
27-) Onlara Adem'in iki oğlunun haberini, Hak olarak anlat... Hani ikisi de birer kurban takdim etmişlerdi de, 
birinden kabul olunmuş, diğerinden kabul olunmamıştı... (Kabul olunmayan Kabil) şöyle dedi: "Kesinlikle seni 
öldüreceğim"... (Kabul olunan Habil) ise: "Allah yalnızca muttakilerden kabul eder" dedi. 

Maide 

48-) Sana da, kendinden önce inzâl olmuş hakikat bilgilerini tasdik eden ve onlar üzerine koruyucu, şahit, hâkim 
olan, Hakk'ı ihtiva eden hakikat (Sünnetullah bilgisini) inzâl ettik... O hâlde onların aralarında Allah'ın inzâl ettiği ile 
hükmet... Hak'tan sana geleni bırakıp, onların boş heves ve arzularına tâbi olma... Sizden her biriniz için bir şir'at 
(yaşam ortam ve şartlarına göre kurallar) ve bir minhac (zamanla değişmesi mümkün olmayan realiteler üzerine 
kurulmuş sistem) oluşturduk... Eğer Allah dileseydi, elbette sizi bir tek toplum yapardı! Fakat size verdiği ile sizi 
denemek istedi (tâ ki ne olduğunuz sizce bilinsin)... O hâlde hayır yapmada yarışın! Hep birlikte dönüşünüz 
Allah'adır... Hakkında ayrılığa düşüp tartıştığınız şeyleri size haber verecektir. 



Maide 
83-) Er-Rasûl'e (Hz.Rasûlullah'a) inzâl olunanı işittiklerinde, tanıyıp-bildikleri Hak'tan nâzil olmuş bir kısım bilgiden 
dolayı, gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün... Derler ki: "Rabbimiz, iman ettik... Artık bizi şahitlerle beraber 
yaz." 

Maide 84-) "Rabbimizin bizi, sâlihler topluluğuna katmasını umarken, ne diye Esmâ'sıyla hakikatimiz olan Allah'a ve 
Hak'tan bize gelmiş olana iman etmeyelim!" 

Maide 
116-) Ve hani Allah şöyle dedi: "Ey Meryemoğlu İsa!.. İnsanlara, 'Allah'ın dûnunda beni ve annemi iki ilâh edinin' 
diye sen mi söyledin?"... (İsa) dedi ki: "Subhaneke (tenzih ederim seni)! Benim, Hak olmayanı söylemem nasıl 
mümkün olur? Eğer onu söylemişsem, (zaten) kesin sen onu bilmişsindir! Sen nefsimde olanı bilirsin, fakat ben 
senin nefsinde olanı bilmem! Kesin ki gaybların tamamını bilen sensin, sen!" 

En'am 5-) Şimdi de, kendilerine Hak olarak geleni yalanladılar! Fakat alay etmekte olduklarının (ne olduğunun) haberleri 
yakında onlara gelecek. 

En'am 
30-) Rablerini müşahede sürecinde (hakikatlerindeki Esmâ kuvvelerini fark ettiklerinde) bir görsen! "İşte, Hak bu değil 
miymiş!" dedi... "Evet, Rabbimizmiş!" dediler... "Öyle ise, hakikat bilgisini inkâr eden olmanızdan dolayı şimdi 
tadın azabı!" buyurur. 

En'am 
57-) De ki: "Doğrusu ben Rabbimden apaçık bir delil üzereyim ve siz o hakikati yalanladınız! Acele istediğiniz o 
(ölüm), benim yanımda değil... Hüküm ancak Allah'ındır! Hakk'ı O bildirir! O, (doğru ile yanlışı) ayırt edenlerin en 
hayırlısıdır." 

En'am 62-) Sonra Hak Mevlâları olan Allah'a döndürülürler... Kesinlikle bilin ki, hüküm O'nundur ve O, hesap görenlerin 
en süratlisidir. 

En'am 66-) Toplumun onu yalanladı; (Oysa) "HÛ"; Hak'tır! De ki: "Ben sizin vekîliniz değilim (iman etmezseniz sonucuna 
katlanırsınız)!" 

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 

93-) Allah üzerine yalan uyduran yahut kendisine bir şey vahyolunmamışken "Bana da vahyolundu" diyen ve bir 
de "Allah'ın inzâl ettiğinin misli ben de inzâl edeceğim" diyenden daha zâlim kimdir? Zâlimleri, ölümün şiddetini 
yaşarken bir görsen! Melekler (kuvveler) de ellerini bast etmiş (yaymış) "Bilinç olarak ayrılın bedenden şimdi 
(ölümü, bedensiz kalmayı tattınız, yaşam devam ediyor)! Allah üzerine Hak olmayanı söylemeniz ve O'nun delillerine 
karşı benlik taslıyor olmanızdan dolayı, bugün aşağılanma azabı ile cezalandırılıyorsunuz." 



En'am 
114-) O, size hakikat ve Sünnetullah BİLGİsini (Kitabı) tafsilâtlı olarak inzâl etmişken, Allah'tan gayrı bir hakem mi 
arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, O'nun Rabbinden Hak olarak nüzûl edildiğini bilirler... Sakın şüphe 
edenlerden olma! 

En'am 
151-) De ki: "Gelin, Rabbinizin size (neleri) haram ettiğini 'OKU'yayım: O'na bir şeyi ortak koşmayın... Ana-babaya 
ihsan üzere olun... Fakirlikten dolayı evlatlarınızı öldürmeyin... Sizin de onların da gıdasını biz veririz! Fevahişin 
(çirkin suçların) açık olanına da (içki, fuhuş... gibi) içsel olanına da (suç olanları düşünmek) yaklaşmayın... Hak kılınan 
hariç (kısas gibi), Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmeyin! Aklınızı kullanmanız için, (Allah) size bu uyarıyı yapar!" 

A'raf 8-) O süreçte vezn (her şeyin Allah hükümlerine göre artısıyla eksisiyle değerlendirilmesi) Hak'tır... Artık kimin 
mizanları (değerlendirilmeleri) ağır basarsa (nefsinde), işte onlar, engelleri yarıp kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. 

A'raf 
43-) Onların (cennet ashabının) içlerinde kin, sevgisizlik ne varsa söküp attık... Onların altlarından nehirler akar... 
"Bizi buna hidâyet eden Allah'a aittir, HAMD! Eğer Allah bize hidâyet etmeseydi, biz buna ulaşamazdık... 
Andolsun ki, Rabbimizin Rasûlleri Hak olarak gelmiştir" derler... "İşte yaptığınız çalışmalar sebebiyle mirasçı 
kılındığınız cennet!" diye (onlara) nida edilir. 

A'raf 
53-) Sadece tevilini (kesin anlamını) bekliyorlar? O'nun tevilinin açığa çıktığı süreçte, daha önce onu unutmuş 
olanlar şöyle derler: "Gerçekten Rabbimizin Rasûlleri Hakk'ı getirmiş... Acaba bizim için şefaatçilerden var mı ki, 
bize şefaat etsinler yahut döndürülelim de (daha önce) yaptıklarımızın gayrını yapalım!" Onlar gerçekten nefslerini 
hüsrana uğrattılar ve varsandıkları şeylerin boş olduğunu gördüler! 

A'raf 

89-) "Allah bizi, o asılsız din anlayışından kurtardıktan sonra, eğer sizin atasal dininize geri dönersek, gerçekten 
Allah üzerine yalan uydurmuş oluruz... Ona dönmemiz bizim için olacak şey değildir! Rabbimiz olan Allah'ın 
dilemesi hariç... Rabbimiz, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır... Allah'a tevekkül ettik (hakikatimizdeki El-Vekîl isminin 
gereğini yerine getireceğine iman ettik)... Rabbimiz, bizimle toplumumuzun arasını Hak üzere birleştir... Sen en 
hayırlı Fatih'sin!" 

A'raf 105-) "Allah üzerine Hak olmayanı söylememek, benim üzerime hakiki bir borçtur... Gerçekten ben size 
Rabbinizden apaçık bir delil ile geldim... (O hâlde) İsrailoğullarını benimle beraber gönder!" 



A'raf 118-) İşte böylece Hak açığa çıktı ve onların yapmakta oldukları boşa gitti. 

A'raf 

169-) Onlardan sonra, yerlerine hakikat bilgisine vâris olan, yeni nesiller geldi... Şu en sefil dünyanın zenginliğini 
elde etmek için yaşıyorlar, sonra da "Mağfiret olacağız nasıl olsa" diyorlardı. Şayet onlara onun misli bir dünyalık 
gelse, onu da alırlardı... Kendilerinden, Allah üzerine Hak olmayanı söylemeyecekler diye, hakikat bilgisi adına 
söz alınmamış mıydı? Onda olanı ders edinip incelemediler mi? Korunanlar için sonsuz olan gelecek yaşam 
ortamı daha hayırlıdır... Aklınızı kullanmayacak mısınız? 

A'raf 181-) Yarattıklarımızdan (öyle) bir topluluk var ki, Hak olarak hakikate erdirirler ve O'nun ile her şeyin hakkını 
verirler! 

Enfal 
42-) Hani siz en yakın kenarda idiniz, onlar ise en uzak kenarda... Kervan da sizden aşağıda idi... Eğer onlarla 
sözleşmiş olsaydınız aynı zamanda bunlar bir araya gelemezdi!.. Fakat Allah, hükmü verilmiş olayı oluşturdu 
(tesadüf yoktur)! Tâ ki, helâk olan da, hayatta kalan da, Hakk'ın açık hükmü üzere, gereğini yaşamış olsun! 
Muhakkak ki Allah elbette Semî'dir, Alîm'dir. 

Yunus 
5-) O (Allah'tır) ki, Güneş'i yaşam ışığı (enerjisi) olarak meydana getirdi; Ay'ı nûr (insanda duygusal boyutu 
düzenleyici kıldı, çekim gücünün etkisiyle hormonal yapı üzerindeki etkileri), senelerin adedini ve hesabı bilesiniz diye 
Ay'ı menziller sahibi olarak takdir etti... Allah bunları Hak olarak (Esmâ'sındaki özelliklerle) yaratmıştır. 
Düşünebilenler için işaretlerini böyle detaylı açıklıyor. 

Yunus 
35-) De ki: "Ortak koştuklarınızdan hangisi Hakk'a erdirebilir?" De ki: "Allah, Hakk'a hidâyet eder... Hakk'a erdiren 
mi tâbi olunmayı hak eder, yoksa kendisi hidâyet bulmakta yetersiz olan mı? Ne oluyor size? Nasıl hüküm 
veriyorsunuz?" 

Yunus 76-) İndîmizden onlara Hak geldiğinde: "Muhakkak ki bu apaçık bir sihirdir" dediler. 

Yunus 77-) Musa dedi ki: "Size Hak geldiğinde böyle mi değerlendirirsiniz! Bu bir sihir midir? Sihirbazlar asla iflah 
olmazlar." 

Yunus 82-) Allah Kelimeleri olarak, Hakk'ı gerçekleştirecektir! Suçluların hiç hoşuna gitmese de! 

İbrahim 19-) Görmedin mi ki Allah semâları ve arzı Hak olarak (El Esmâ'sı özellikleriyle, Esmâ bileşimleri hâlinde) 
yaratmıştır... Eğer dilerse sizi giderir ve yepyeni, orijinal bir yapı olarak yeni bir halk getirir. 



Hicr 8-) Biz melekleri bil-Hak (Hak olarak) inzâl ederiz... O vakit de onlara zaten göz açtırılmaz! 

Hicr 55-) Dediler ki: "Seni Hak olarak müjdeliyoruz! Sakın ümitsizliğe düşme!" 
Hicr 64-) "Biz sana Hak olarak geldik ve biz sözümüze sadığız." 

Hicr 85-) Biz, semâları ve arzı ve ikisi arasındakileri Hak olarak yarattık! Kesinlikle o Saat (ölüm) gelecektir... O hâlde, 
hoşgörü ve Hakkanî görüş ile davran. 

Nahl 3-) Semâları ve arzı Hak olarak (El Esmâ ül Hüsnâ'sıyla) yarattı... Onların ortak koştuklarından Âli'dir! 

İsra 105-) Biz O'nu Hak olarak inzâl ettik, O da Hak olarak nüzûl etti! Seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak irsâl 
ettik. 

Kehf 
13-) (Rasûlüm) Onların haberlerini Hak olarak sana hikâye ediyoruz... Muhakkak ki onlar Rablerine (Bi-Rabbihim = 
hakikatleri olan şuurlarında olarak) iman etmiş delikanlılardı... Biz de onların hakikatlerini yaşamalarını 
kuvvetlendirdik. 

Kehf 44-) İşte fark edileceği üzere, velâyet (El Velî isminin zuhuru) yalnızca, Hak olan Allah'a aittir (velayet yaşamını 
yaşatan Allah'tır)! O mükâfat verici olarak da hayırlıdır, sonucu yaşatıcı olarak da. 

Kehf 
56-) Biz Rasûlleri sadece müjdeleyici ve uyarıcılar olarak irsâl ederiz... Hakikat bilgisini inkâr edenler ise, asılsız, 
temelsiz fikirlerle Hakk'ı örtme mücadelesi veriyorlar! İşaretlerimi ve uyarıldıkları şeyleri eğlence edindiler (ciddiye 
alıp değerlendirmediler)! 

Kehf 98-) (Zül-Karneyn) dedi: "Bu Rabbimden bir rahmettir... Dolayısıyla Rabbimin vaadi gelince, onu yerle bir eder... 
Rabbimin vaadi Hak'tır." 

Taha 114-) Melîk ve Hak olan Allah ne yücedir! O'nun vahyi sana bitmeden önce Kurân'ı (tekrara) acele etme ve: 
"Rabbim ilmimi (yakînîmi) arttır" de. 

Enbiya 
18-) Bilakis biz, Hakk'ı (hakikati) bâtılın (vehme dayalı fikirlerin) üzerine indiririz de, onun düşünce sistemini 
paramparça eder... Bir de bakarsın ki o can çekişerek yok olup gider... Tanımlamalarınızdan dolayı yazıklar olsun 
size! 

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

Hac 6-) Bu böyledir; çünkü Allah, O Hak'tır (apaçık ortada olandır)! Muhakkak ki O, ölüleri de (hakikat ilmi ile) diriltir... 
Çünkü O, her şeye Kâdîr'dir. 



Hac 62-) İşte böyle... Zira Allah; "HÛ"dur! Hak'tır (hakiki varlık)! O'nun dûnunda olan yöneldikleri ise, aslı olmayan 
(bilinçteki yanlış verinin var sandırdığı) şeylerdir! Muhakkak ki Allah, Âliyy'dir, Kebîr'dir. 

Müminun 90-) Hayır, biz onlara Hak olarak geldik... Onlarsa kesinlikle yalancılardır. 

Müminun 116-) Melîk ve Hak olan Allah pek yücedir! Tanrı yoktur, sadece "HÛ"! Kerîm Arş'ın Rabbidir. 

Nur 25-) O süreçte Allah kendilerine (Sünnetullah gereği) yaptıklarının sonucunu tamamıyla yaşatacaktır; bilecekler ki 
Allah, apaçık Hakk'ın ta kendisidir. 

Kasas 3-) İman eden bir kavim için, Musa ve Firavun'un haberinden bir kısmını sana Hak olarak tilavet edeceğiz. 

Kasas 75-) Her ümmetten bir şahit (Rasûl) çıkartıp dedik ki: "Hadi kesin delilinizi getirin!" Bunun üzerine bildiler ki Hak 
Allah içindir! Uydurdukları şeyler de, kendilerinde kaybolup gitti! 

Ankebut 44-) Allah, semâları ve arzı Hak olarak (Esmâ'sının işaret ettiği özelliklerle) yarattı!... Muhakkak ki bunda iman 
edenlere elbette bir işaret vardır. 

Rum 
8-) Nefslerindekini (hakikatlerini) hiç tefekkür etmediler mi? Allah, semâları, arzı ve ikisi arasında olan şeyleri 
sadece Hak olarak; belli bir ömür süreciyle yarattı! Şüphesiz ki insanlardan çoğu Rablerine ereceklerini inkâr 
edenlerdir. 

Lukman 30-) Bu böyledir çünkü Allah, "HÛ"dur; Hak'tır (Mutlak Hakikattir)... Muhakkak ki, O'nun dûnunda isimlendirdikleri 
şeyler, asılsız-boş şeylerdir! Muhakkak ki Allah "HÛ"dur; Âliyy'dir, Kebîr'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 26-) De ki: "Rabbimiz bizi bir araya getirecek ve Hak olarak aramızı (isâbet edenler ve yanılanlar olarak) açacaktır... 
"HÛ"; Fettah'tır, Alîm'dir." 

Sebe 48-) De ki: "Muhakkak ki benim Rabbim Hakk'ı şiddetle ortaya atar! Allam-ül Guyub'dur (her şeyin gaybını çok iyi 
bilen)!" 

Fatır 24-) Muhakkak ki biz seni Hak olarak irsâl ettik müjdeci ve uyarıcı! Hiçbir ümmet yoktur ki onun içinde bir uyarıcı 
gelip geçmiş olmasın. 

Saffat 37-) Hayır, O, Hak olarak gelmiştir ve Rasûlleri de tasdik etmiştir. 



Sad 
22-) Hani ansızın Davud'un yanına girmişlerdi de bu yüzden onlardan ürkmüştü... Dediler ki: "Korkma, biz iki 
davacıyız: Bazımız bazımıza (çoğul kapsamlı ifade) zulmetti... O hâlde aramızda HAK olarak hükmet, haksızlık etme 
ve bizi yolun tam ortasına yönlendir." 

Zümer 41-) Muhakkak ki biz sana O BİLGİyi insanlar için Hak olarak inzâl ettik! Artık kim hakikate yönelirse kendi nefsi 
içindir! Kim de (hakikatten) saparsa sonucu sadece kendi aleyhine olarak sapar! Sen onların vekîli değilsin! 

Zümer 69-) Arz, Rabbinin nûru ile parıldamış, Bilgi (hakikat) açığa çıkmış, Nebiler ve şüheda getirilmiş, onlar haksızlığa 
uğratılmaksızın aralarında Hak olarak hükmedilmiştir. 

Zümer 
75-) Melekleri de; Arş'ın (hükümranlık tahtının-El Esmâ özelliklerinin açığa çıkma/seyri makamının) her yanından 
kuşatmışlar ve Rablerinin hamdini, münezzeh oluşunu dillendirirlerken görürsün... Herkes hakkında Hak olarak 
hükmolunmuş ve: "Hamd, Rabb-ül âlemîn olan Allah'a aittir" denilmiştir. 

Mu'min 20-) Allah, Hak olarak hükmeder... O'nun dûnunda yardım istedikleri ise, hiçbir şeyde hükümleri geçmez! 
Muhakkak ki Allah Semî'dir, Basîr'dir. 

Mu'min 25-) (Musa) onlara indîmizden Hak olarak (Hakk'ı) getirince, dediler ki: "Onunla beraber iman edenlerin oğullarını 
öldürün, kadınlarını diri bırakın"... Hakikat bilgisini inkâr edenlerin tuzağı boşa çıkar! 

Mu'min 
78-) Andolsun ki senden önce de Rasûller irsâl ettik... Onlardan kiminin hikâyelerini anlattık ve onlardan kimini de 
sana anlatmadık... Bir Rasûl için, Allah izni dışında, mucize getirmesi mümkün değildir! Allah hükmü geldiğinde, 
Hak olarak hükmedilir ve bâtıl peşinde koşanlar orada hüsrana uğrar! 

Fussılet 
15-) Ad'a (Hud'un kavmine) gelince, Hak'sız olarak arzda benlik tasladılar ve dediler ki: "Kuvvetçe bizden daha 
güçlü kimdir?"... Görmediler mi ki kendilerini yaratmış olan Allah, kuvvetçe onlardan daha şiddetlidir! Bilerek 
(kasten) işaretlerimizi inkâr ediyorlardı! (Esmâ kuvvelerimizi vehmettikleri benliklerine ait sanıyorlardı.) 

Fussılet 53-) Âfakta (ufuklar-dışta) ve enfüslerinde (bilinçlerinde) işaretlerimizi onlara göstereceğiz, tâ ki O'nun Hak olduğu 
kendilerine açıkça belli olsun! Rabbinin her şeye şahit oluşu yetmez mi? 

Zuhruf 29-) Bunları ve onların atalarını, kendilerine Hak ve apaçık bir Rasûl gelinceye kadar dünyadan yararlandırdım. 



Zuhruf 30-) Hak onlara geldiğindeyse dediler: "Bu bir büyüdür... Biz Onu kabul etmeyiz!" 

Zuhruf 78-) Andolsun ki size Hak olarak geldik! Ne var ki sizin çoğunluğunuz Hak'tan nefret ediyordunuz! 

Zuhruf 79-) Yoksa Hakk'ın ne olduğuna onlar mı hüküm verecekler! Neyin Hak olduğunu biz belirleriz! 

Zuhruf 86-) O'nun dûnunda olarak yöneldikleri şefaate sahip olamazlar; Hak olarak şahit olanlar müstesna! 

Duhan 39-) Biz onları yalnızca Hak (Esmâ özelliklerimizin açığa çıkışı) olarak yarattık! Ne var ki onların çoğunluğu (bu 
hakikati) bilmezler. 

Casiye 6-) İşte bunlar Allah'ın işaretleridir... Onları sana Hak olarak bildiriyoruz... Allah'tan ve O'nun işaretlerinden sonra 
hangi söze iman ederler? 

Casiye 22-) Allah, semâları (bilinçleri) ve arzı (bedeni) Hak olarak (Esmâ'sıyla) yarattı; her kişi kazandığının sonucunu 
yaşasın diye; onlara haksızlık edilmez! 

Casiye 29-) İşte bilgimiz! Size Hak olarak dilleniyor... Biz yaptıklarınızı kaydediyorduk! (Hafızalıyorduk-varlıktaki evrensel 
hafıza-memory.) 

Ahkaf 3-) Biz semâları, arzı ve ikisi arasındakileri yalnızca Hak olarak ve bir süreç için yarattık... Hakikat bilgisini inkâr 
edenler ise uyarıldıkları şeyden (hakikatten) yüz çevirmektedirler. 

Ahkaf 7-) İşaretlerimiz kendilerine apaçık bildirildiğinde, o hakikat bilgisini inkâr edenler, kendilerine geldiğinde Hak 
için: "Bu apaçık bir büyüdür" dediler. 

Ahkaf 
20-) Hakikat bilgisini inkâr edenlerin ateşe getirileceği süreçte: "Dünya hayatınızda güzelliklerinizi yaşayıp, 
verilen ömrü geçici zevkler uğruna tükettiniz! Bugün ise Hakk'ın gayrı olarak arzda benlik taslamanız ve bozuk 
inançla yaşamanız dolayısıyla alçaltıcı azabı yaşamak suretiyle karşılığını alacaksınız!" 

Ahkaf 30-) Dediler ki: "Ey halkımız... Biz, Musa'dan sonra inzâl edilmiş, öncekileri tasdikleyen, Hakk'a ve sırat-ı 
müstakime yönlendiren bir Bilgi işitip dinledik." 

Muhammed 2-) İman edip imanın gereğini uygulayanlar ve Muhammed'e inzâl olana -ki O, Rablerinden (gelen) Hak'tır- iman 
edenlere gelince, (Allah) onların kötülüklerini onlardan örttü; hâllerini ıslah etti. 



Muhammed 3-) Bu böyledir; çünkü hakikat bilgisini inkâr edenler, geçersiz fikirlere tâbi oldular! İman edenler ise Rablerinden 
Hakk'a tâbi oldular... İşte böylece Allah insanlara onların (iki grubun) misallerini veriyor. 

Fetih 
27-) Andolsun ki Allah, Rasûlüne rüyasını Hak olarak doğruladı... İnşâAllah, (kiminiz) kafalarınızı tıraş etmiş ve 
(kiminiz saçlarınızı) kısaltmış olarak, güven içinde Mescid-i Haram'a kesinlikle gireceksiniz! (Allah) bilmediğinizi 
bilerek size bundan önce feth-i karîb (yakınlık {kurb} fethi) müyesser kıldı. 

Fetih 
28-) O, Rasûlünü, hakikatin dillenişi olarak (bil-HÜDA) ve Hak Din (Esmâ'nın açığa çıkışı sistemi ve düzeni olan 
Sünnetullah realitesi anlayışı) ile irsâl etti ki, O'nu tüm din anlayışlarına üstün kılsın! (Varlıklarında) Şehîd olarak 
Allah yeter. 

Kaf 5-) Hayır, onlara geldiğinde Hakikatlerini yalanladılar! Onlar pek karışık bir iş içindedirler. 

Kaf 19-) Hak olarak Sekrat'ül Mevt (ölüm sarhoşluğu) yaşanmaya başlanmıştır! İşte bu senin kendisinden kaçıp 
durduğun şeydir. 

Kaf 42-) Hak olarak o sayhayı işitecekleri süreçtir! İşte o, (dünyalarından-kozalarından) çıkış sürecidir! 

Mümtehine

1-) Ey iman edenler! Benim düşmanım, sizin de düşmanınız olanları velîler edinmeyin! Onlar, size Hak'tan geleni 
inkâr ettikleri hâlde; Rabbiniz, Esmâ'sıyla hakikatiniz olan Allah'a iman ettiğiniz için Rasûlü ve sizi (yurdunuzdan) 
çıkardıkları hâlde, siz onlara sevginizi ilka ediyorsunuz. Eğer yolumda cihat etmek ve rızamı talep etmek için 
çıkmış iseniz (dost edinmeyin); oysa onlara sevginizi (içinizde) gizliyorsunuz. Ben gizlediğinizde ve açıkladığınızda 
olarak bilirim! Sizden kim bunu yaparsa, yolun denge noktasından gerçekten sapmıştır. 

Saff 9-) O ki, bütün din anlayışlarına üstün kılmak için Rasûlünü Hak-hakikat olarak ve Hak Din (mutlak sistem ve 
Sünnetullah bilgisi) ile irsâl etti! Velev ki şirk koşanlar hoşlanmasa! 

Nebe 39-) İşte budur Hak süreç! Artık dileyen Rabbine erecek çalışmayı yapsın! 

Asr 3-) Ancak (hakikatlerine) iman edip imanın gereğini uygulayanlar, birbirlerine Hak olarak tavsiye edenler ve 
birbirlerine Sabrı tavsiye edenler hariç! 

 


