
EL AZİYM 
 
Açığa çıkmış Esmâ özelliği olan hiçbir birimin, azametini kavrayamayacağı muhteşem büyüklük 
 

Bakara 49-) Sizi Firavun ailesinden de kurtarmıştık, ki size en kötü azabı yaşattırıyorlardı. Erkek çocuklarınızı boğazlayıp, 
kadınlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Rabbinizin azametli bir belâsı içindeydiniz. 

Bakara 

255-) Allah O, tanrı yoktur sadece O'dur... Hayy ve Kayyûm (yegâne hayat olan ve herşeyi kendi isimlerinin anlamı ile 
oluşturan-devam ettiren); O'nda ne uyuklama (âlemlerden bir an için olsun ayrılık), ne de uyku (yaratılmışları kendi hâline 
bırakıp kendi Zâtî dünyasına çekilme) söz konusudur. Semâlarda ve arzda (âlemlerdeki tümel akıl ve fiiller boyutunda) ne 
varsa hepsi O'nundur. Nefsinin hakikati olan Esmâ mertebesinden açığa çıkan kuvve olmaksızın (biiznihi) O'nun 
indînde kim şefaat edebilir... Bilir onların yaşadıkları boyutu ve algılayamadıkları âlemleri... O'nun dilemesi 
(elvermiş olması) olmadıkça ilminden bir şey ihâta edilemez. Kürsüsü (hükümranlık ve tasarrufu {rubûbiyeti}) semâları 
ve arzı kapsamıştır. Onları muhafaza etmek O'na ağır gelmez. O Âliyy (sınırsız yüce) ve Azîm'dir (sonsuz azamet). 

Âl-i İmran 172-) Kendileri yara aldıktan sonra (bile) Allah ve Rasûlün davetine icabet ettiler ki, onlardan ihsan sahibi olanlar ve 
korunanlar için azîm mükâfat vardır. 

Âl-i İmran 176-) Hakikati inkârda yarışanlar seni üzmesinler. Kesinlikle onlar, Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onlara 
sonsuz gelecek sürecinde bir nasip vermemeyi diliyor (onun için böyleler). Onlar için azîm azap vardır. 

Âl-i İmran 
179-) Allah, iman edenleri olduğu gibi bırakmayacaktır. Pis ile temizi ayıracaktır. Allah sizleri gayba (Zât'ına) 
erdirecek değildir. Ne var ki, Rasûllerinden dilediğini seçer (size göre gayb olanı bildirmek isterse). Öyle ise, Allah 
Esmâ'sının tüm âlemleri ve hakikatinizi var ettiğine ve Rasûllerine (bu bilgiyi size açıklamak için irsâl ettiklerine) iman 
edin. Eğer iman eder ve korunursanız, azîm mükâfata erersiniz. 

Nisa 13-) Bunlar, Allah'ın hükmü olan sınırlardır. Kim Allah'a ve Rasûlüne tâbi olursa, onu altında ırmaklar akan 
cennetine sonsuza dek yaşamak üzere sokar. İşte bu azîm kurtuluştur. 

Nisa 40-) Şüphesiz Allah kimseye zerre ağırlığınca bile zulmetmez! Bir iyilik yapılmışsa onu kat kat arttırır ve 
ledünnünden azîm bir mükâfat verir. 



Nisa 
48-) Muhakkak ki Allah kendisine (âfakî-açık veya enfüsî-gizli) şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dûnundakileri 
(bundan daha küçük suçları) dilediklerine bağışlar. Kim Esmâ ül Hüsnâ'sı itibarıyla varlığının da hakikati olan Allah'a 
("B"illahi) şirk koşarsa, gerçekten azîm bir suç olarak, iftira etmiş olur. 

Nisa 54-) Yoksa o insanlara, Allah'ın fazlından verdiklerini hazmedemeyip haset mi ediyorlar? Gerçekten biz Âl-i 
İbrahim'e hakikat bilgisi ve Hikmet (Sünnetullah ilmi) verdik. Hem de azîm bir mülk verdik. 

Nisa 67-) O takdirde onlara elbette ki ledünnümüzden çok büyük mükâfat verirdik. 

Nisa 
113-) Eğer senin üzerinde Allah fazlı ve "HÛ"viyetinin rahmeti olmasaydı, onlardan bir taife seni saptırmaya elbette 
yeltenirdi... (Oysa) onlar ancak kendilerini saptırırlar! Sana hiçbir zarar veremezler! Allah sana Kitabı (Hakikat 
bilgisini) ve Hikmeti (Din ilmini, Sünnetullah marifetini) inzâl etmiş (Esmâ boyutundan bilincine ulaştırmış) ve bilmediğini 
sana öğretmiştir... Allah'ın sana lütfu Azîm'dir. 

Nisa 
162-) İçlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ile iman edenler, senden önce inzâl olanla birlikte sana inzâl olana da 
iman ederler. Salâtı ikame eden ve zekâtı veren; "B" harfindeki anlam kapsamınca Allah'a ve gelecekte yaşanacak 
sürece iman edenlere gelince... Onlara azîm bir mükâfat vereceğiz. 

Maide 9-) Allah, iman edip imanının gereği fiileri ortaya koyanlara (şöyle) vadetmiştir: "Onlar için mağfiret ve azîm bir 
mükâfat vardır." 

Maide 
33-) Allah ve O'nun Rasûlü ile savaşanların ve yeryüzünde fesat çıkartmak için uğraşanların yaptığının karşılığı; 
öldürülmeleri yahut asılmaları yahut ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut hapsedilmektir. Bu onlara 
dünyada bir rezilliktir... Sonsuz gelecek sürecinde ise onlara azîm bir azap vardır. 

A'raf 59-) Andolsun ki, Nuh'u halkına irsâl ettik de: "Ey kavmim... Allah'a kulluk edin... O'nun gayrı bir ilâhınız yoktur... 
Muhakkak ki ben, size gelip çatacak azîm sürecin azabından korkuyorum" dedi. 

Neml 26-) "Allah; tanrı yok, sadece "HÛ"; Rabbidir Azîm Arş'ın!" 

Sad 67-) De ki: "HÛ (gerçeği), Azîm bir haberdir!" (Bu haberin mânâsını ve değerini kavrayabilseniz!) 

Şura 4-) Semâlarda ve arzda ne varsa O'nun içindir... O, Âliyy'dir, Azîm'dir. 
 


