
EL HAMİYD 
 
Açığa çıkardığı evrensel kemâlâtı "Velî" ismi kapsamında açığa çıkardığı âlem sûretlerince seyredip değerlendirendir! Hamd yalnızca 
kendisine aittir! 
 
 

Bakara 
 
267-) Ey iman edenler, kazandıklarınızın ve arzdan sizin için çıkardıklarımızın temiz olanlarından infak edin. Göre 
göre, alıcısı olmayacağınız habis şeyleri başkalarına infak etmeye kalkışmayın. İyi bilin ki Allah Ganî'dir, Hamîd'dir. 

Nisa 
 
131-) Semâlarda ve arzda ne varsa Allah içindir (El Esmâ ül Hüsnâ'sının işaret ettiği özelliklerin açığa çıkması için)! 
Sizden önce kendilerine hakikat bilgisi verilenlere ve size, "Allah'tan korunun" diye tavsiye ettik... Eğer hakikati 
inkâr ederseniz, (bilmiş olunuz ki) kesinlikle semâlar ve arzda ne varsa Allah içindir! Allah Ganî'dir, Hamîd'dir. 

Hud 
 
73-) Dediler ki: "Allah'ın hükmüne mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketleri üzerinizdedir ey hane halkı! 
Muhakkak ki O, Hamîd'dir, Mecîd'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 
 
8-) Musa dedi ki: "Şayet siz ve tüm arzdakiler küfür (hakikati inkâr, nankörlük) etseniz, (iyi bilin ki) Allah elbette 
Ganî'dir, Hamîd'dir." 

Hac 
 
24-) Ve onlar hem düşüncenin sağlıklı olanına yönlendirilmişlerdir; hem de Hamîd'in (verilenleri değerlendirmenin) 
yoluna hidâyet olunmuşlardır. 

Hac 
 
64-) Semâlarda ve arzda olan ne varsa O'nun (Esmâ özelliklerinin seyredilmesi) içindir!.. Muhakkak ki Allah, elbette O, 
Ganî'dir, Hamîd'dir. 

Lukman 
 
12-) Andolsun ki biz Lukman'a, Allah'a şükretmesi için Hikmet (sistemli düşünme aklı) verdik... Kim şükrederse, 
sadece kendi nefsine şükreder... Kim de inkâr ederse (hakikatindeki nimeti), şüphesiz ki Allah Ganî'dir, Hamîd'dir. 
 



Lukman 
 
26-) Semâlarda ve arzda ne varsa Allah içindir (O'nun Esmâ'sının işaret ettiği özelliklerin seyrinin oluşması için)... 
Muhakkak ki Allah, "HÛ"; Ganî'dir, Hamîd'dir. 
 

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

Fatır 15-) Ey insanlar! Siz Allah'a (mutlak muhtaç) "yok"sullarsınız (Esmâ'sıyla varsınız)! Allah ise Ganî'dir, Hamîd'dir. 

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

Şura 28-) O, onlar (kulları) ümit kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayandır... O, Velî'dir, Hamîd'dir. 

Hadid 
 
24-) Onlar (zenginliğiyle övünen kibirliler) cimrilik yapan ve insanlara cimriliği emreden kimselerdir! Kim (Allah'tan) 
yüz çevirirse, muhakkak ki Allah Ganî'dir, Hamîd'dir. 
 

Mümtehine 6-) Andolsun ki onlarda (İbrahim ve ashabında) sizin için, Allah'ı ve sonsuz gelecek süreci (yaşamayı) umanlar için 
güzel bir örnek vardır... Kim (Allah'tan) yüz çevirirse, muhakkak ki Allah Ganî'dir, Hamîd'dir. 

Teğabün 
6-) Buna şu sebep oldu: Onların Rasûlleri kendilerine apaçık deliller olarak gelirdi de: "Bir beşer mi bizi hakikate 
erdirecek?" derlerdi! Bu yüzden hakikat bilgisini inkâr ettiler ve yüz çevirdiler! Allah (da onların imanından) 
müstağni oldu! Allah Ganî'dir, Hamîd'dir. 

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

 
 


