EL ALÎY
Yüce. Varlıkları Hakikat noktasından seyreden!

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).

Nisa

34-) Erkekler, kadınlar üzerine kavvamdırlar (koruyup gözeten). Allah'ın fazlıyla açığa çıkardığı bazı özellikler
sebebiyle bazısı diğerinden üstündür, mallarından karşılıksız bağışlarlar. Sâliha kadınlar eşlerine saygılı ve
söz dinlerler. Allah'ın kendilerini korumasıyla gayblarını korurlar (yalnızken başka erkeklerle olmazlar).
Serkeşlik yapmasından korktuğunuz (evlilik sorumluluğunu yerine getiremeyecek olmasından çekindiğiniz)
eşlerinize öğüt verin (yanlışlarını fark ettirin); (anlamamakta ısrar ederlerse) yataklarında yalnız bırakın ve bu da
yeterli olmazsa onları (rencide edecek kadarıyla) dövün. Size uyarlarsa artık üstlerine gitmeyin, incitmeyin.
Muhakkak Allah Âliyy'dir, Kebîr'dir.

Nahl

1-) Allah hükmü gelmiştir; (görmeniz için) aceleye gerek yok! O, onların şirk koştuklarından Subhan'dır, Âli'dir.

Nahl

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

Meryem

57-) Biz Onu yücelik makamına yükselttik!

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.

Kasas

68-) Rabbin dilediğini yaratır ve seçer! Onların ihtiyârı (seçim hakkı) yoktur! Allah Subhan'dır! Şirk koştukları
şeylerden Âli'dir!

Rum

40-) Allah ki, sizi yarattı, sonra yaşam gıdasıyla besledi; sonra sizi öldürür (ölümü tattırır), sonra da sizi (yeni
bir yaşam boyutunda) diriltir! Sizin eş koştuklarınızdan, bunlardan birini yapan kimse var mı? Münezzeh'tir
"HÛ" onların şirk koştuklarından; Âli'dir.

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

23-) Kendisine izin verilen müstesna, O'nun indînde şefaat fayda vermez... Nihayet bilinçlerini saran dehşet
yatıştığında: "Rabbinizin hükmü nedir?" derler... "Hak" derler... "HÛ"; Âliyy'dir, Kebîr'dir.

Zümer

67-) Allah'ı hakkıyla değerlendiremediler! Kıyamet sürecinde arz bütünüyle O'nun kabzasındadır (avucunun
içindedir); semâlar O'nun sağ eliyle dürülmüşlerdir... O, onların şirk koştuklarından münezzehtir, Âli'dir.

Mu'min

12-) İçinde bulunduğunuz hâlin sebebi şudur: Allah, TEK'liğine davet ettiğinde (vehmettiğiniz-varsandığınız
benliğinizden arınmayı teklif ettiğinde), küfür (inkâr) ettiniz! Eğer (teklif edilen) O'na şirk anlayışı olsa, iman
ederdiniz... Hüküm, Âliyy, Kebîr olan (açığa çıkan kuvvelerinin hükmediciliğini reddedemeyeceğiniz) Allah'ındır!

Şura
Şura

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

Hakka

22-) Âli (yüce) bir cennette!

Gâşiye

10-) Âli bir cennettedir!

