
EL HASİYB 
 
Birimselliğin devamı için yeterli olduğu gibi, birimden açığa çıkanların sonucunu yaşatan. Böylece sonsuza dek oluşumun akışını yaratmış 
olan! 
 

Bakara 
 
202-) İşte bunlar kazandıklarının karşılığına ulaşacak olanlardır. Allah, Serî ül Hisâb'dır (hesabı anında gören). 
 

Bakara 
284-) Semâlarda ve arzda ne varsa Allah'ındır (Esmâ'sının açığa çıkması için)... Bilinçlerinizde (düşündüğünüz) ne 
varsa, açıklasanız da gizleseniz de Allah varlığınızdaki Hasîb ismi özelliğiye size onun sonuçlarını yaşatır. 
Dilediğine mağfiret eder (örter), dilediğine de azap verir. Allah her şeye Kâdîr'dir. 

Âl-i İmran 
19-) Allah indînde Din, İslâm'dır. Kendilerine Kitap (bu konuda bilgi) verilenler, onlara verilen bu ilimden sonra haset 
ve ihtirastan dolayı ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın işaretlerindeki varlığını (Esmâ'sının açığa çıkışı olan işaretleri) 
örterse, muhakkak ki Allah Serî ül Hisâb'dır (yapılan işin hesabını anında sonuçlandıran). 

Âl-i İmran 
199-) Muhakkak ki, kendilerine hakikat ilmi verilmiş olanlardan öyleleri vardır ki, hakikatleri olan Allah Esmâ'sına, 
size inzâl olunana, kendilerine inzâl olunana Allah için huşû duyarak iman ederler. Allah'ın işaretlerindeki varlığı 
realitesini, kendilerini bu hakikatten perdeleyecek az bir dışsal zevke değişmezler! İşte onlar için Rableri indînde 
(kendi Esmâ bileşimlerinden açığa çıkan) mükâfatları vardır. Allah, hesabı anında görendir. 

Nisa 

 
6-) Yetimleri nikâhlanabilecekleri yaşa gelene kadar gözetip deneyin. Şayet onların olgunlaştığını gözlerseniz, 
mallarını kendilerine teslim edin. Onlar büyüyünce mallarına sahip olacaklar diye, acele edip mallarını israf 
etmeyin. Zengin olan iffetli davransın (yetim malını yemekten uzak dursun). Yoksul olan ise, ondan örfte olan 
kadarıyla (haddi aşmadan) yararlansın. Mallarını kendilerine iade ederken de şahit bulundurun (yaptıklarınızın 
değerlendirilmesi için). Hakikatiniz olan Allah Esmâ'sından Hasîb isminin özelliği size yeterlidir. 
 

Nisa 86-) Selâm ile size yönelene, siz de daha kapsamlı bir selâm ile karşılık verin yahut aynısıyla karşılayın. Muhakkak 
Allah, her şeyde Hasîb'dir (açığa çıkanın sonucunu yaşatandır). 



Maide 
4-) Sana, kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar... De ki: "Size güzel-temiz gıdalar helal kılınmıştır... Bir de 
Allah'ın size talim ettiğinden öğrettiğiniz, alıştırıp eğittiğiniz avcı hayvanların, sizin için tuttuklarından yiyin ve 
üzerine Allah ismini zikredin... Allah'tan korunun..." Muhakkak ki Allah Serî ül Hisâb'dır (serî ül hesap=açığa çıkanın 
sonucunu bir sonraki anda oluşturan). 

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

Rad 
41-) Görmediler mi ki biz arzı (fiziksel bedeni), her taraftan onu aşındırıyoruz (tâ ki yaşlanır ve ölür; bir başka anlam, 
arzın global tükenişe gitmesi kozmik veya iklim şartlarıyla; ya da o devirdeki müşriklerin günden güne tükenişi)... (Bunu) 
Allah hükmeder; O'nun hükmünü takip edici (bozup değiştirici) yoktur... O, oluşanların sonucuna göre bir sonraki 
aşamayı anında oluşturandır. 

İbrahim 
 
51-) Allah, her nefsin açığa çıkardığının sonuçlarını yaşamasını murat etmiştir! Muhakkak ki Allah Serî ül Hisâb'dır 
(yapılanın sonucunu anında oluşturan)! 
 

Enbiya 

 
47-) Kıyamet sürecinde ulûhiyet hükümlerine göre ölçütler koyarız! Hiçbir nefs (benlik-bilinç) en küçük bir zulme 
uğramaz. Bir hardal tanesi ağırlığınca olsa dahi onu getiririz. Hesap görücüler olarak biz (hakikatlerindeki Hasîb 
özelliği) kâfiyiz. 
 

Nur 

39-) Hakikat bilgisini inkâr edenlere gelince, onların çalışmaları da, çöllerdeki susayanın su sandığı serap gibidir! 
Nihayet ona (seraba, amellerine), (ölümü tadarak) ulaştığında, bir şey bulmaz! Allah'ı kendi indînde bulmuştur 
(Esmâ'sıyla hakikatinde olduğunu fark etmiştir ama ne yazık ki bunu değerlendirmekte geri dönüşü olmayan noktadadır)! 
(Allah da) ona geçmiş yaşantısının sonuçlarını tümüyle yaşatır! Allah Serî ül Hisâb'dır (yapılanın sonucunu anında 
yaşatan)! 

Ahzab 39-) Onlar (O Rasûller) ki, Allah'ın risâletlerini (Hakikat bilgisini) tebliğ ederler, O'ndan haşyet ederler ve Allah'tan 
başka hiç kimseden haşyet etmezler... Hasîb olarak Allah kâfidir! 

Mu'min 17-) Bu süreçte her nefs yaptıklarının getirisiyle karşılık bulur (yaptıklarının sonucunu yaşar)! Bu süreçte haksızlık 
yoktur! Muhakkak ki Allah Serî ül Hisâb'dır (anında yapılanın sonucunu yaşatmaya başlayandır). 

 


