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         KURAN-HABER’DE                                                                                           

O EN GÜZEL “ĐSĐMLER” 

Burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde şimdi de bu en kritik ve özel “59.” Sure/Bölümde 

böylece özel olarak ve ard arda anmış olduğu tüm o en güzel “Đsimlerinin” (59/1-24) daha sonra 
sonuçta bize yine böylece nasıl “19” kodlu,  en muhteşem bir “Simetrik Planlama” (=74/26-31) 
verecek şekilde tüm Kuran-Haber boyunca da böylelikle yine en Üstün ve mucizevi bir tarzda 
anılmış olduklarına hayranlıkla tanık olacağız, birlikte.         

O halde burada şimdi, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “59.” Sure/Bölümde 
burada en başta böylece özel olarak ve ard arda anmış olduğu tüm o en güzel “Đsimlerinin” 

(=59/1-24) daha sonra tüm Kuran-Haber boyunca da Onun tarafından böylelikle yine en Bilge 
ve hikmetli bir tarzda özel olarak anılmış oldukları tüm bu ilgili --Bölüm/Ayet numaralarında-- 
böylece birer birer görüp idrak edelim aşağıda, en ilkin:  

öz-Üstün (=el-Aziz)             
toplam 64 kez anılmış 

2/129   12/78  26/159 31/9  39/5  45/2  62/3  

3/6    12/88  26/175 32/6  40/2  45/37  64/18  

3/18    14/1  26/191 34/6  40/8  46/2  67/2  

3/62    14/4  26/217 34/27  40/42  57/1  85/8  

3/126   16/60  27/9  35/2  41/12  59/1               

5/118   26/9  27/78  36/5  42/3  59/23                                       

6/96    26/68  29/26  36/38  42/19  59/24    

11/66   26/104 29/42  38/9  43/9  60/5    

12/30   26/122 30/5  38/66  44/42  61/1    

12/51     26/140 30/27  39/1  44/49  62/1 

Üstün (=Aziz)               

toplam 34 kez anılmış 

2/209   3/4  5/95  9/40  22/40  35/28  48/19  

2/220   4/56  8/10  9/71  22/74  39/37  54/42  

2/228   4/158  8/49  11/91  31/27  44/41  57/25  

2/240   4/165  8/63  14/20  33/25  48/3  58/21  

2/260   5/38   8/67  14/47  35/17  48/7 



Đhtişamlı Mucize           2   
_____________________________________________________________________________________________        

 

öz-Bilge (=el-Hakim)           
toplam 42 kez anılmış   

2/32    3/126  12/100 30/27  36/2  45/37  60/5  

2/129   5/118  14/4  31/2  39/1  46/2  61/1  

3/6    6/18  16/60  31/9  40/8  51/30  62/1  

3/18    6/73  27/9  34/1  42/3  57/1  62/3  

3/58    10/1   29/26  34/27  43/84  59/1  64/18  

3/62   12/83   29/42  35/2  45/2  59/24  66/2 

Bilge (=Hakim)             

toplam 55 kez anılmış  

2/209   4/26  4/170  8/67  9/106  24/58  44/4  

2/220   4/56  5/38  8/71  9/110  24/59  48/4  

2/228   4/92  6/83  9/15  11/1  27/6  48/7  

2/240   4/104  6/128  9/28  12/6  31/27  48/19  

2/260   4/111  6/139  9/40  15/25  33/1  49/8  

4/11    4/130  8/10  9/60  22/52  41/42  60/10  

4/17    4/158  8/49  9/71  24/10  42/51  76/30  

4/24     4/165   8/63  9/97  24/18  43/4 

 

Anlayışlı (=Rauf)            
toplam 10 kez anılmış 

2/143    16/7  57/9          

2/207   16/47  59/10          

3/30    22/65            

9/117  24/20 

öz-Onurlanıcı (=el-Mutekebbir)            

59/23 

Onurlanıcı (=Mutekebbir)             

toplam 2 kez anılmış            

40/27  40/35 
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öz-Ölçüleyici (=el-Kadir )             
toplam 1 kez anılmış  

30/54 

Ölçüleyici (=Kadir )             
toplam 44 kez anılmış  

2/20    3/29  5/40  16/77  33/27  46/33  66/8  
2/106    3/165  5/120  22/6  35/1  48/21  67/1  
2/109    3/189  6/17  22/39  35/44  57/2    
2/148    4/133  8/41  24/45  41/39  59/6                   
2/259    4/149  9/39  25/54  42/9  60/7    
2/284    5/17  11/4  29/20  42/29  64/1    
3/26  5/19  16/70  30/50  42/50  65/12 

öz-Haberdar (=el-Habir)            
toplam 6 kez anılmış 

6/18    6/103  66/3          
6/73  34/1  67/14 

Haberdar (=Habir )            
toplam 39 kez anılmış 

2/234    4/128  17/17  25/58  33/2  49/13  63/11  
2/271    4/135  17/30  25/59  33/34  57/10  64/8  
3/153    5/8  17/96  27/88  35/14  58/3  100/11  
3/180    9/16  22/63  31/16  35/31  58/11    
4/35    11/1  24/30  31/29  42/27  58/13    
4/94  11/111  24/53  31/34  48/11  59/18 

 

öz-Şiddetli  (=el-Şedid)            
toplam 2 kez anılmış 

10/70    50/26 
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Şiddetli  (=Şedid)            
toplam 50 kez anılmış 

2/165    6/124  13/6  23/77  40/3  57/25  85/12  
2/196   7/164  13/12  27/21  40/22  58/15  100/8  
2/211    8/13  14/2  27/33  41/27  59/4    
3/4    8/25  14/7  33/11  42/16  59/7    
3/11    8/48  17/5  34/46  42/26  59/14    
3/56    8/52  17/58  35/7  48/16  65/8    
5/2    11/80  18/2  35/10  53/5  65/10    
5/98  11/102  22/2  38/26  57/20  72/8 

öz-Vuruş (=el-Đkab)             
toplam 16 kez anılmış 

2/196   5/2  7/167  8/48  40/3  59/7    

2/211   5/98  8/13  8/52  40/22      

3/11   6/165  8/25  13/6  59/4 

Vuru ş (=Đkab)             
toplam 4 kez anılmış 

13/32  38/14   40/5  41/43 

Bilen (=Alim)            

toplam 13 kez anılmış 

6/73    13/9  34/3  59/22  72/26      

9/94    23/92  35/38  63/8        

9/105  32/6  39/46  64/18 

öz-Görünmez (=el-Gayb)            

toplam 42 kez anılmış  

2/3    6/59  11/31  18/22  32/6  39/46  62/8  
3/44    6/73  11/49  19/61  34/3  50/33  64/18  
3/179    7/188  12/52  19/78  34/14  52/41  67/12  
4/34    9/94  12/81  21/49  34/53  53/35  68/47  
5/94    9/105  12/102  23/92  35/18  57/25  72/26  
6/50  10/20  13/9  27/65  36/11  59/22  81/24 
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Görünmez (=Gayb)              

toplam 6 kez anılmış  

2/33  11/123  16/77  18/26  35/38  49/18 

 

öz-Esenlikli (=el-Selam)            

toplam 6 kez anılmış 

5/16     6/127    10/25  19/33  20/47  59/23 

Esenlikli (=Selam)             

toplam 35 kez anılmış                                                                                                                                  

6/54    11/69  16/32  25/63        36/58        37/181     51/25                                                              

7/46    13/24  19/15  25/75  37/79  39/73  56/26  

10/10   14/23  19/47  27/59  37/109 43/89  56/26  

11/48   15/46  19/62  28/55  37/120 50/34  56/91  

11/69   15/52  21/69  33/44  37/130 51/25  97/5 

öz-Güvenimli (=el-Mumin)           

toplam 1 kez anılmış 

59/23 

Güvenimli (=Mumin)             

toplam 21 kez anılmış 

2/221   4/92  4/94  12/17  20/75  32/18  40/40  

4/92    4/92  4/124  16/97  20/112 33/36  64/2  

4/92  4/93  9/10  17/19  21/94  40/28  71/28 

 

öz-Kral (=el-Melik)            

toplam 9 kez anılmış 

12/43   12/72  23/116         

12/50   12/76  59/23          

12/54   20/114 62/1    
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Kral (=Melik)             

toplam 7 kez anılmış 

1/4    3/26  114/2          

2/246   18/79            

2/247   43/77   

öz-Egemen (=el-Kuddüs)            

toplam 2 kez anılmış 

59/23   62/1   

 

öz-Şefkatli (=el-Rahman)            

toplam 57 kez anılmış 

1/1     19/58  19/92  21/42  36/11  43/36  67/29  

1/3    19/61  19/93  21/112 36/15  43/45  78/37  

2/163   19/69  19/96  25/26  36/23  43/81  78/38  

13/30   19/75  20/5  25/59  36/52  50/33    

17/110   19/78  20/90  25/60  41/2  55/1    

19/18   19/85  20/108 25/60  43/17  59/22    

19/26   19/87  20/109 25/63  43/19  67/3    

19/44   19/88  21/26  26/5  43/20  67/19    

19/45  19/91  21/36  27/30  43/33  67/20   

öz-Merhametli (=el-Rahim)           
toplam 34 kez anılmış 

1/1     2/160  12/98  26/122 26/217 34/2  44/42  

1/3    2/163  15/49  26/140 27/30  36/5  46/8  

2/37    9/104  26/9  26/159 28/16  39/53  52/28  

2/54    9/118  26/68  26/175 30/5  41/2  59/22  

2/128  10/107 26/104 26/191 32/6  42/5   

Merhametli  (=Rahim)            
toplam 80 kez anılmış            

2/143    4/25  5/74  9/99  16/119 33/24  57/28   
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2/173   4/29  5/98  9/102  17/66  33/43  58/12  

2/182   4/64  6/54  9/117  22/65  33/50  59/10  

2/192   4/97  6/145  11/41  24/5  33/59  60/7  

2/199   4/100  6/165  11/90  24/20  33/73  60/12  

2/218   4/106  7/153  12/53  24/22  36/58  64/14  

2/226  4/110  7/167  14/36  24/33      41/32  66/1  

3/31    4/129  8/69  16/7  24/62  48/14  73/20 

3/89     4/152  8/70  16/18  25/6  49/5    

3/129    5/3  9/5  16/47  25/70  49/12    

4/16    5/34  9/27  16/110 27/11  49/14    

4/23    5/39  9/91  16/115 33/5  57/9 

 

öz-Kollayıcı (=el-Muheymin)           

toplam 1 kez anılmış 

59/23 

Kollayıcı (=Muheymin)            

toplam 1 kez anılmış 

5/48 

öz-Kudretli (=el-Cebbar)             

toplam 1 kez anılmış 

59/23 

Kudretli (=Cebbar)             

toplam 7 kez anılmış 

11/59   19/14  28/19  50/45        

14/15  19/32  40/35 
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öz-Yaratıcı (=el-Halik)            

toplam 1 kez anılmış            

59/24 

Yaratıcı (=Halik)             

toplam 7 kez anılmış 

6/102   15/28  38/71  40/62        

13/16  35/3  39/62    

 

öz-Evriltici (=el-Bari)            

toplam 1 kez anılmış  

59/24 

öz-Biçimlendirici (=el-Musavvir)           

toplam 1 kez anılmış 

59/24 
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O halde, işte şimdi burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde şimdi bu açıdan                           
bu en kritik ve özel “59.” Surede/Bölümde böylece en Bilge ve hikmetli bir tarzda anılmış olan             

tüm o en güzel “Đsimlerini” (=59/1-24) aşağıda ard arda şöylece birer birer görüp açıkça tespit 
edelim, en ilkin:  

==========             
1- … ve O, öz-Üstündür, öz-Bilgedir. (59/1)             
========== 

O halde, şimdi yukarıda yüce Rabbimize ait bu iki en güzel “Đsmini” bu Tablomuza şöylece 
yerleştireceğiz, en ilkin:   

öz-Üstün       öz-Bilge      
(=el-Aziz)       (=el-Hakim)     
Üstün       Bilge      
(=Aziz)        (=Hakim) 

=======             
4- … (o takdirde), şüphesiz Al-lah öz-Vuruşta Şiddetli olandır. (59/4)      
=======  

O halde, şimdi yukarıda yüce Rabbimize ait bu en güzel “Đsmini” bu Tablomuza şöylece 
yerleştireceğiz, ikinci olarak:   

öz-Vuruşta öz-Şiddetli           
(=el-Şedid el-Đkab)            
Vuru şta Şiddetli           
(=Şedid Đkab)    

=======             
6- Ve Al-lah her istem üzerinde Ölçüleyicidir . (59/6)        
======= 

O halde, şimdi yukarıda yüce Rabbimize ait bu en güzel “Đsmini” bu Tablomuza şöylece 
yerleştireceğiz, üçüncü olarak:   

öz-Ölçüleyici           
(=el-Kadir)           
Ölçüleyici              
(=Kadir)         



Đhtişamlı Mucize           10   
_____________________________________________________________________________________________        

 

=======             
7- … (çünki) şüphesiz Al-lah öz-Vuruşta Şiddetli olandır. (59/7)        
=======      

*Lütfen, dikkat edip görelim ki, burada yüce Rabbimizin bu en güzel “Đsmini” bundan önce 
halihazırda zaten yukarıda bu Tablomuza doğrulukla yerleştirmiş bulunmaktayız.  

 

=======                
10- Rabbimiz, şüphesiz Sen Anlayışlı, Merhametli  olansın. (59/10)      
======= 

O halde, şimdi yukarıda yüce Rabbimize ait bu iki en güzel “Đsmini” bu Tablomuza şöylece 
yerleştireceğiz, dördüncü olarak:   

öz-Anlayışlı     öz-Merhametli    
(=el-Rauf)      (=el-Rahim)     
Anlayışlı               Merhametli     
(=Rauf)       (=Rahim)   

=======             
18- … (çünki) şüphesiz Al-lah (tüm) yaptıklarınızdan Haberdar olandır. (59/18)      
=======  

O halde, şimdi yukarıda yüce Rabbimize ait bu en güzel “Đsmini” bu Tablomuza şöylece 
yerleştireceğiz, beşinci olarak: 

öz-Haberdar      
     (=el-Habir)     
     Haberdar       
     (=Habir) 
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=======             
22- … Bilenidir öz-Görünmezin ve … (59/22)        
======= 

O halde, şimdi yukarıda yüce Rabbimize ait bu en güzel “Đsmini” bu Tablomuza şöylece 
yerleştireceğiz, altıncı olarak: 

       öz-Bileni öz-Görünmezin   
       (=el-Alim el-Gayb)   
       Bileni Görünmezin     
       (=Alim Gayb)    
  

=======             
22- … O, öz-Şefkatlidir , öz-Merhametlidir . (59/22)         
======= 

O halde, şimdi yukarıda yüce Rabbimize ait bu iki en güzel “Đsmini” bu Tablomuza şöylece 
yerleştireceğiz, yedinci olarak:   

öz-Şefkatli     öz-Merhametli    
(=el-Rahman)     (=el-Rahim)    
Şefkatli      Merhametli    
(=Rahman)      (=Rahim)  

  

=======             
23- … öz-Kral , öz-Egemen, … (59/23)           
======= 

O halde, şimdi yukarıda yüce Rabbimize ait bu iki en güzel “Đsmini” bu Tablomuza şöylece 
yerleştireceğiz, sekizinci olarak:   

öz-Kral      öz-Egemen     
(=el-Melik)     (=el-Kuddüs)     
Kral        Egemen     
(=Melik)          (=Kuddüs)  
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=======             
23- … öz-Esenlikli, öz-Güvenimli … (59/23)          
======= 

O halde, şimdi yukarıda yüce Rabbimize ait bu iki en güzel “Đsmini” bu Tablomuza şöylece 
yerleştireceğiz, dokuzuncu olarak:   

öz-Esenlikli     öz-Güvenimli     
(=el-Selam)     (=el-Mumin)     
Esenlikli        Güvenimli     
(=Selam)          (=Mumin)  

=======             
23- … öz-Kollayıcı, öz-Üstün, öz-Kudretli , … (59/23)         
======= 

*Lütfen, dikkat edip görelim ki, burada yüce Rabbimizin bu en güzel “Đsmini” (=öz-Üstün) bundan önce 
halihazırda zaten yukarıda --o birinci sırada-- bu Tablomuza doğrulukla yerleştirmiş bulunmaktayız.  

O halde, şimdi yukarıda yüce Rabbimize ait bu iki en güzel “Đsmini” bu Tablomuza şöylece 
yerleştireceğiz, onuncu olarak:   

öz-Kollayıcı     öz-Kudretli     
(=el-Muheymin)     (=el-Cebbar)     
Kollayıcı        Kudretli     
(=Muheymin)          (=Cebbar)  

=======             
23- … öz-Onurlanıcı; … (59/23) 

24- O Al-lah ki, öz-Yaratıcıdır, … (59/24)          
======= 

O halde, şimdi yukarıda yüce Rabbimize ait bu iki en güzel “Đsmini” bu Tablomuza şöylece 
yerleştireceğiz, onbirinci olarak:   

öz-Onurlanıcı     öz-Yaratıcı     
(=el-Mutekebbir)     (=el-Halik)     
Onurlanıcı       Yaratıcı    
(=Mutekebbir)          (=Halik)  
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=======             
24- … öz-Evriltici , öz-Biçimlendirici ; … (59/24)         
======= 

O halde, şimdi yukarıda yüce Rabbimize ait bu iki en güzel “Đsmini” bu Tablomuza şöylece 
yerleştireceğiz, onikinci olarak:   

öz-Evriltici     öz-Biçimlendirici    
(=el-Bari)      (=el-Musavvir)    
Evriltici        Biçimlendirici     
(=Bari)           (=Musavvir)  

 

==========             
24- … ve O, öz-Üstündür, öz-Bilgedir. (59/24)             
========== 

O halde, şimdi yukarıda yüce Rabbimize ait bu iki en güzel “Đsmini” --(bunlar bundan önce  
yukarıda --o birinci sırada-- halihazırda zaten böylece ve aynen bu Tablomuza doğrulukla 
yerleştirilmi ş bulunduklarından ötürü)-- burada yine bu bağlamda yüce Rabbimizin bu en kritik 
ve temel bu Ayetlerdeki (=74/28-30) bu apaçık ve mutlak direktifi doğrultusunda Tablomuzda           
o alt bölgeye, --o sol tarafta & o sağ tarafta-- aynen şöylece yerleştireceğiz, nihai olarak:   

 

------------------------------      ------------------------------ 

öz-Üstün       öz-Bilge      
(=el-Aziz)       (=el-Hakim)     
Üstün       Bilge      
(=Aziz)        (=Hakim) 
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O halde, işte şimdi burada, bu en kritik ve özel “59.” Sure/Bölümde böylece yer alan                             

yüce Rabbimize ait tüm bu en güzel “Đsimlerin” (=59/1-24) burada Onun tarafından sonuçta 
böyle en mükemmel bir “Simetrik Plan” verecek şekilde böylece en baştan beri en Bilge ve 
hikmetli bir tarzda anılıp yerleştirilmi ş olduklarını da böylelikle en net ve açık bir şekilde burada 
şimdi şöylece görebiliyoruz:     

 

öz-Üstün       öz-Bilge     
(=el-Aziz)       (=el-Hakim)     
Üstün       Bilge      
(=Aziz)        (=Hakim) 

öz-Anlayışlı       öz-Merhametli                     
(=el-Rauf)      (=el-Rahim)                           
Anlayışlı       Merhametli                             
(=Rauf)        (=Rahim)   

öz-Ölçüleyici       öz-Haberdar     
(=el-Kadir)                      (=el-Habir)                        
Ölçüleyici        Haberdar                 
(=Kadir)         (=Habir) 

öz-Vuruşta öz-Şiddetli    öz-Görünmezin öz-Bileni       
(=el-Şedid el-Đkab)             (=el-Alim el-Gayb)       
Vuru şta Şiddetli           Görünmezin Bileni     
(=Şedid Đkab)              (=Alim Gayb)    

öz-Şefkatli       öz-Merhametli                     
(=el-Rahman)      (=el-Rahim)                            
Şefkatli        Merhametli                             
(=Rahman)       (=Rahim)   

öz-Kral        öz-Egemen     
(=el-Melik)     (=el-Kuddüs)      
Kral      Egemen     
(=Melik)       (=Kuddüs) 
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öz-Esenlikli     öz-Güvenimli      
(=el-Selam)     (=el-Mumin)      
Esenlikli        Güvenimli      
(=Selam)        (=Mumin)   

öz-Kollayıcı     öz-Kudretli      
(=el-Muheymin)       (=el-Cebbar)     
Kollayıcı       Kudretli     
(=Muheymin)          (=Cebbar) 

öz-Onurlanıcı     öz-Yaratıcı      
(=el-Mutekebbir)       (=el-Halik)     
Onurlanıcı      Yaratıcı    
(=Mutekebbir)          (=Halik) 

öz-Evriltici     öz-Biçimlendirici     
(=el-Bari)        (=el-Musavvir)    
Evriltici       Biçimlendirici    
(=Bari)           (=Musavvir) 

--------------------     --------------------    

öz-Üstün       öz-Bilge     
(=el-Aziz)       (=el-Hakim)     
Üstün       Bilge      
(=Aziz)        (=Hakim) 

 

** Burada lütfen, dikkat edip şunu açıkça idrak edelim ki, yukarıda yüce Rabbimize ait bu iki                              
en güzel “Đsim” (=öz-Vuruşta Şiddetli, ve öz-Üstün) bu Ayetlerde (=59/4 & 7, ve 59/1 & 23) 
böylece tam aynı formda (=yani Şedid el-Đkab & Şedid el-Đkab, ve el-Aziz & el-Aziz) olarak  
“iki şer” kez anılmış olduklarından, bu her birinin sadece o “birinci” tekrarlarını yukarıdaki 
Tablomuza böylece doğrulukla yerleştirdik, en başta. Ve akabinde, yukarıda yüce Rabbimize ait 
bu en güzel “Đsim” (=Merhametli, ve öz-Merhametli) bu Ayetlerde (=59/10, ve 59/22) böylece  
değişik formda (=yani ilkinde (“el” takısız halde) Rahim, ve ikincisinde (“el” takılı halde)           
el-Rahim) olarak anılmış olduklarından, bu her ikisini de ayrı ayrı yukarıdaki Tablomuza 
doğrulukla yerleştirdik, yüce Rabbimizin bu en Bilge ve hikmetli Emri (28/68 = 33/36) 
doğrultusunda.   
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O halde, şimdi burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bu “19” kodlu, en muazzam “Simetrik  
Mucizeyi” böylelikle açıkça tarif edip en net bir şekilde haber verdiği o en kritik ve temel 
Ayetleri peş peşe hatırlayalım aşağıda, şimdi bu bağlamda, şöylece: 

====================                                                                                                                                           
23- Al-lah o en güzel Anlatıyı benzeşmeli (=muteşabihen) iki şerli /çifterli (=mesaniye)                             
--işte, şimdi burada tüm bu en güzel “Đsimleri” de böylece-- kapsayan bir Yazılı Belge olarak 
indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “59.” Sure/Bölümde yüce Rabbimiz tarafından             

burada en başta böylece özel olarak ve ard arda anılmış olan tüm bu en güzel “Đsimlerinin” (=59/1-24) Onun 
tarafından akabinde yine tüm Kuran-Haber boyunca da nasıl böylelikle her daim yine en Bilge ve mucizevi bir 
tarzda anılıp, akabinde bunların tam karşılıklı olarak böylelikle benzeşmeli (=muteşabihen) toplam “5 ve 5” 
ikili /çift  (=mesaniye) halinde --elbette yine 19 kodu altında; 74/30-- böylece nasıl en muazzam Simetrik bir tarzda 
anılıp planlanmış olduklarını da, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından, ve en net olarak da yine göreceğiz, birlikte:                 

öz-Üstün      &  öz-Bilge        
(=el-Aziz)      (=el-Hakim)       
Üstün      &   Bilge         
(=Aziz)      (=Hakim)      

.........         &  .........    

.........         &  .........    

 

öz-Kral      &  öz-Egemen       
(=el-Melik)      (=el-Kuddüs)       
Kral       &   Egemen      
(=Melik)      (=Kuddüs) 

.........         &  .........    

.........         &  .........    

Rablerinden korkanların bundan ötürü derileri ürperir, sonra onların derileri ve kalpleri yatışır 
Al-lahın (bu) Anışı (=Zikr) için!                                                                                                          
Bu, (aynı zamanda) Al-lahın Đletisidir  (=Huda), O bununla dilediğini doğruya                                    
iletir  (=yehdi); fakat Al-lah kimi de (bu konuda o kendi hainliklerinden ötürü; 2/26-27)  
saptırırsa (=yudlil), onlar için artık bir Đletici olmaz!  

(Kuran-Haber 39/23)                                                                                 
====================                  
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====================                                                                                                                                          
26- Al-lah dedi: Öyleyse, Ben de (şimdi) onu Söküp-Atıcıya sokacağım!                                       
27- Peki sana ne bildirdi, nedir o Söküp-Atıcı!                                                                                                

        -------------------------------------             ---------------------------------------                                                              
O kalıcı-bırakmaz,         ve O yerleşik-komaz, 

               (ve ardından, sunar)                                                                                                              
-------------------------------                                                                                    
           Tablolar                                                                                                                                 
-------------------------------                                                                                                           

                             tüm insanlık için.                                                                                                                                                     

30-                Onun üzerinde (kodlanmıştır) “19!”  

 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o --(orada böylece yüce Rabbimiz tarafından özel olarak aynen ve böylece                    
ikinci kez tekrarlanmış olduklarından ötürü)-- bu açıdan böylelikle “istisnai” konumda kalacak olan bu iki                                  
en güzel “Đsmin:”  

----------------------------------------          &              -------------------------------------------                                        

 el-Aziz            el-Hakim            
Aziz            Hakim                                                                 

orada bu nedenle bu ilahi Söküp-Atıcı (=Sekar) sistem tarafından, her iki tarafta, yüce Rabbimizin izniyle,                   
böylece (bu ikinci tekrarlarının) meşru bir tarzda dışta ve hariç bırakılacağını; ve bunun akabinde ise,                                        
bu ilahi Sistemin bize az önce gördüğümüz Kuran-Haberdeki bu en kritik ve özel “59.” Sure/Bölümdeki tüm bu                
en güzel “Đsimlerin” böylece hepsini o toplam “5 ve 5” ikili /çiftler  halinde --yukarıdaki Ayetlerde yüce Rabbimizin 
akabinde orada yine aynen böylece önemle vurgulayıp işaret ettiği üzere-- o Tablolar  (=Levvahatun) halinde,                    
her iki tarafta, yine topluca ve bütünüyle “19” ile kodlanmış şekilde net olarak sunacağını biraz sonra yine (inş.A) 
daha yakından da, ve en açıkça göreceğiz, birlikte.   

31- Ve Biz o ateşin bekçilerini sadece Meleklerden kıldık; ve Biz onların sayısını (=19)                
sadece bir Fitne/Test kıldık o --(şimdi burada bunu)-- inkarcılar için; ta ki (bununla)    

= o kendilerine Kitap verilmiş olanlar (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar) yakinen inansınlar,              
ve (tüm) Đnananlar inanç arttırsınlar, 

= o kendilerine Kitap verilmiş olanlar (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar), ve (tüm) Đnananlar 
artık hiç kuşkuya kapılmasınlar,  
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= ama (bunların arasında) o kalplerinde bir hastalık olanlar ve o --(şimdi burada bunu)-- 
inkarcılar diyecekler: Acaba Al-lah bu “meselle” (yukarıda 26-30. Ayetlerde verilen o “mesel”)  
-gerçekte- ne demek istiyor? Đşte, Al-lah böylelikle dilediğini -yine- (bu konuda o kendi 
hainliklerinden ötürü; bkz. 2/26-27) saptıracaktır (=yudillu), ve dilediğini (bu konuda kendi 
samimiyetlerinden ötürü; bkz. 13/27) doğruya iletecektir (=yehdi)!                                                                                                          
Ve Rabbinin ordularını hiçkimse bilemez, sadece Kendisi; ve o (=yukarıda 26-30. Ayetlerde 
vurgulanan o Söküp-Atıcı sistem) ancak bir Anışlıktır  (=Zikra) tüm insanlık için!                      
(Kuran-Haber 74/26-31)   

** Đlkin, biz buradaki bu en kritik Ayetlerle (=74/26-31) daha önce gördüğümüz bu en kritik Ayet (=39/23)                   
arasındaki o çok yakın ve kesin ilişkiyi, burada yüce Rabbimiz tarafından bunların içinde özel olarak kullanılıp 
kuvvetle vurgulanmış olan bu Anış (=Zikr), ve Anışlık  (=Zikra), ve hemen sonrasında, bununla dilediğini 
saptıracaktır (=yudillu), ve dilediğini doğruya iletecektir (=yehdi) gibi o ortak en kritik ifadelerden derhal 
görebilmiş, ve akabinde yüce Rabbimizin böylelikle bu en kritik ve temel Ayetlerle bize işin sonunda ve esasen 
böylece yine burada o aynı “19” kodlu, en muazzam “Simetrik Mucizeyi” i şaret edip haber verdiğini buradan da                   
en açık ve net bir şekilde idrak etmiş oluyoruz yine, en ilkin. (lütfen, bu bağlamda şimdi, hem de tekrar bkz.                
Kuran-Haber 39/23 = 74/26-31)                                                                                                                                          

==================== 

 

O halde, yukarıda artık Kuran-Haberdeki bu en kritik ve temel Ayetleri böylece yine hep birlikte 
hatırlayıp, bu bağlamda da böylelikle ve netçe idrak ettikten sonra, şimdi yüce Rabbimize ait             
bu “19” kodlu, en Has ve muazzam “Đhtişamlı Mucizeyi” de, bir sonraki sayfamızda,                     
artık böylelikle en net ve apaçık bir şekilde görüp, yüce Rabbimizin huzurunda yine böyle                     
en derin bir saygı ve haşyet içinde (32/15-17), tanık olmalıyız birlikte, şöylece:   
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                  toplam         toplam             
geçiş sayısı   geçiş sayısı 

öz-Üstün      64      42    öz-Bilge   
(=el-Aziz)           (=el-Hakim)   
Üstün       34      55    Bilge    
(=Aziz)           (=Hakim)    

öz-Anlayışlı      0       1    öz-Onurlanıcı   
(=el-Rauf)          (=el-Mutekebbir)  
Anlayışlı     10       2    Onurlanıcı   
(=Rauf)           (=Mutekebbir)   

öz-Ölçüleyici      1       6    öz-Haberdar    
(=el-Kadir)          (=el-Habir)                             
Ölçüleyici      44      39    Haberdar                         
(=Kadir)           (=Habir)      

öz-Vuruşta öz-Şiddetli              18      42               öz-Görünmezin öz-Bileni 
(=el-Şedid el-Đkab)                        (=el-Alim el-Gayb)   
Vuru şta Şiddetli    54      19           Görünmezin Bileni   
(=Şedid Đkab)                     (=Alim Gayb)    

öz-Esenlikli      6       1    öz-Güvenimli   
(=el-Selam)         (=el-Mumin)   
Esenlikli      35        21    Güvenimli   
(=Selam)           (=Mumin)   

       _____________     _____________                                          

           19x…      19x…   

öz-Kral        9       2    öz-Egemen   
(=el-Melik)         (=el-Kuddüs)     
Kral       7       0    Egemen    
(=Melik)          (=Kuddüs) 
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öz-Şefkatli      57   34    öz-Merhametli                    
(=el-Rahman)          (=el-Rahim)                           
Şefkatli       0   80    Merhametli                             
(=Rahman)           (=Rahim)   

öz-Kollayıcı     1    1    öz-Kudretli    
(=el-Muheymin)           (=el-Cebbar)   
Kollayıcı      1    7    Kudretli   
(=Muheymin)             (=Cebbar) 

öz-Merhametli   34    1    öz-Yaratıcı    
(=el-Rahim)                                  (=el-Halik)   
Merhametli     80    7    Yaratıcı   
(=Rahim)              (=Halik) 

öz-Evriltici     1    1    öz-Biçimlendirici   
(=el-Bari)            (=el-Musavvir)  
Evriltici      0    0    Biçimlendirici  
(=Bari)              (=Musavvir) 

     _____________     _____________                                          

      19x…      19x…  

=========================================================== 

öz-Üstün     --   --    öz-Bilge   
(=el-Aziz)           (=el-Hakim)   
Üstün      --   --    Bilge   
(=Aziz)           (=Hakim) 
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** Đlk olarak, burada dikkat edip şunu açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz                    
böylece yüce Rabbimize ait bu --(ilkin, o birinci kısımda, o sağ tarafta yukarıdan ikinci sırada yer alması 
gereken)-- “el-Rahim,” ve --(ilkin, o ikinci kısımda, o sol tarafta aşağıdan ikinci sırada yer alması 
gereken)-- “el-Mutekebbir” Đsimlerinin yerlerini, yüce Rabbimizin bu Emriyle (=16/101-102), böylece              
özel olarak değiştirdik, en başta;            
ve akabinde de, yine yüce Rabbimize ait bu iki en güzel Đsmi (=“el-Rahman” & “ el-Rahim”) --(ilkin,             
o ikinci kısımda, --o sol tarafta & o sağ tarafta-- böylece yukarıdan ikinci sırada yer alması gereken)--                             
bu iki en güzel Đsmin (=“el-Selam” & “ el-Mumin”) yeriyle değiştirdik; ve dolayısıyla sonuçta,                       
yüce Rabbimize ait bu iki en güzel Đsim (=“el-Rahim” & “ el-Rahim”) yukarıdaki Tablomuzda böylece            
o ikinci kısımda, o sağ tarafta yukarıdan ikinci sırada, ve de o sol tarafta aşağıdan yine ikinci sırada                 
yer almış oldu, yüce Rabbimizin bu husustaki bu en Bilge ve hikmetli direktifleri (=16/101-102) 
doğrultusunda burada böylece tam paralel ve mükemmel Simetrik bir tarzda, en başta. (O halde,               
bu husustaki bu en kritik ve temel Ayetleri (=16/101-102) şimdi bu bağlamda da açıkça görüp                      
idrak etmek için, lütfen, şimdi o “Muhteşem Bir Mucize 2” dosyasında sh. 11i de muhakkak görmeliyiz,                 
en ilkin.)     

** Đkinci olarak, burada şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde                
şu Ayetlerde:              
elkav (=kabul ettiler) … “el-seleme” (4/90), yulquu (=kabul ederler) … “el-seleme” (4/91),   
feelkav (=kabul ettiler) “el-seleme” (16/28), elkav (=kabul ettiler) … “el-seleme” (16/87),                  
elka (=kabul etti) … “el-seleme” (4/94),         
böylece tam aynı/benzer manada kullanılmış olan tüm bu spesifik terimler (=“el-seleme,” ve de 
“selemen” 39/29) buralarda böylelikle aslen kesinlikle “esenlik/selam” anlamında değil, ancak temelde 
böylece açıkça “teslimiyet/esleme” anlamında kullanılmış oldukları için, bunların hepsini en baştan beri 
yukarıdaki Tablomuzun tamamen dışında tuttuk. Ve bu hususta, bundan önceki o “Haşmetli Bir Mucize” 
dosyasında da (içinde yine yüce Rabbimize ait buradaki o en özel “7” çift “en güzel Đsmin” böylece               

yer aldığı; 59/22-24) o Tablomuzda da yine yüce Rabbimizin bu husustaki bu en Bilge ve hikmetli 
direktifleri (28/68 = 33/36) doğrultusunda tamamen bu aynı Prensibi izlemiş olduğumuzu da muhakkak 
hatırlamalıyız burada bu bağlamda, en başta.      

** Üçüncü olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda                          
yüce Rabbimize ait tüm bu en güzel “Đsimler” aynen Onun şimdi burada bu en özel ve kritik “59.” 
Sure/Bölümde aynen böylece anmış olduğu bu en özgün formlarıyla (=yani Aalim, Haalik, Kadiir , vb.) 
Tabloya doğrulukla dahil edildi, bunun dışındaki tüm diğer --vurgulu veya vurgusuz-- bu gibi değişik 
formlar (=yani Aliim, Hallaak, Kaadir, vb.) Tabloya asla dahil edilmediler. Bu dosdoğru, apaçık ve 
mükemmel Prensip bundan önce yine o “Haşmetli Bir Mucize,” ve de “Azametli Bir Mucize”                   
dosyasında da böylece aynen izlediğimiz yüce Rabbimize ait en mükemmel ve dosdoğru Đlahi Prensiptir; 
yüce Rabbimiz bize burada böylece içinde --o sol tarafta & o sağ tarafta-- asla hiçbir çelişki ve kusur 
olmayan (=4/82), her daim böylece dosdoğru, apaçık ve mükemmel bir “Okunuş” (=“ 19” kodlu, Simetrik 
“Okunuş”) vadetmiş olduğu üzere, böylece burada yine, en başta. (=18/1-2 & 39/28 & 54/17)             
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** Son olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça bilmeliyiz ki, Kuran-Haberde geçen bu “Đkab” 
(=Vuru ş) kelimesinin yüce Rabbimiz tarafından böylece “Đkab(iy)” = “ Vuru ş(um)” şeklinde                           
kullanılmış bir formu da mevcuttur bu Ayetlerde (=13/32, 38/14, 40/5). Dolayısıyla, biz burada tüm bu 
“ Đkab(iy)” kelimelerini de --(çünki bu özgün terimlerin en sonunda yer alan bu (iy) = (um) eki böylece 
tamamen gizli/iptal edilmiş konumdadır, yüce Rabbimiz tarafından, Kuransal orjinal Arapça tekstte)--                 
bu “Đkab” kelime sayımlarına böylece doğrulukla ve aynen dahil ettik yukarıdaki Tablomuzda.                                
O halde, bu hususta bundan önceki o “Bir Numaralı Bir Mucize” dosyasında da orada yer alan bu                     
en özgün terim olan: “Rabb(iy),”  ve “Rabb” kelime sayımlarında da yine böylece tamamen bu aynı 
Prensibi izlemiş olduğumuzu da (lütfen, şimdi orada bkz. sh. 16) muhakkak hatırlamalıyız,                           
--yine yüce Rabbimizin bu husustaki bu en Bilge ve hikmetli direktifleri (28/68 = 33/36) doğrultusunda--
burada da böylece yine, en başta.                                       
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O halde, nihai olarak, şimdi burada Kuran-Haberde bu bağlamda bu en kritik ve önemli              
Ayetleri de şöylece ve açıkça görelim, birlikte:  

==========              
16- Şeytanın durumu gibi; çünki o (işin başında) insana dedi: Haydi --işte, şimdi burada                       
“19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafı-- “inkar et;” ve o --işte, şimdi yine burada “19” kodlu               
o Tablolarda da, o sağ tarafı da böylece-- “inkar edince,” (şöyle) dedi: Şüphesiz, ben senden 
uzağım. Çünki ben, alemlerin Rabbi olan Al-lahtan korkarım!      

17- Sonunda onların akibetleri (şudur): Şüphesiz onların ikisi de --işte, şimdi yine burada               
“19” kodlu o Tablolarda, o her iki tarafı da böyle despotça, kibirli ve cahilce inkar etmelerinden;  
35/39 ötürü-- o Ateşin içine (gireceklerdir), --(işte, şimdi burada bu takdirde; 4/18 & 6/27-28)-- 
orada sürekli kalacaklardır! Çünki haksızlık edenlerin (tam) cezası budur.     

18- Ey inananlar, öyleyse --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol taraftan ötürü, 
böylece-- Al-lahtan sakının; ve herkes (işte, şimdi burada özellikle ve en başta bu açıdan;                  
=74/26-40) yarın için ne çalışıp hazırladığına baksın; öyleyse --işte, şimdi yine burada                        
“19” kodlu o Tablolarda da, o sağ taraftan ötürü de, böylece-- Al-lahtan sakının!                                      
Hiç şüphesiz Al-lah (tüm) yaptıklarınızdan haberdardır. 

(Kuran-Haber 59/16-18) 

 

21- Eğer Biz bu “Okunuşu” (=şimdi buradaki “19” kodlu, o “Simetrik Mucizelere” dair de             
en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve özellikle en özgün bir “Okunuş” 
(=Kuran ) olarak da nitelendirilmiş olan böylece yine, en başta; 36/69 = 74/30-31) bir dağın 
üzerine indirmiş olsaydık, andolsun sen onu Al-lah korkusundan dolayı --işte, şimdi burada          
“19” kodlu o Tablolarda, o sol taraftan ötürü de-- “saygıyla titremi ş,” --o sağ taraftan ötürü de-- 
“ürpertiyle  büzülmüş” olarak görmüş olurdun! Đşte, Biz bu meselleri (=sembolik örneklemeler)             
böylece insanlara veriyoruz, ta ki --(bu olayın bu büyük anlam ve önemini artık böylece ve 
gereğince; =17/88-89)-- düşünüp öğüt alsınlar! 

(Kuran-Haber 59/21)  

  

 

 



Đhtişamlı Mucize           24   
_____________________________________________________________________________________________        

 

24- O AL-LAH ki, Yaratıcıdır, Evrilticidir, Biçimlendiricidir.       
Ona aittir --öyleyse işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da, o sol taraftaki & o sağ 
taraftaki-- (tüm) o en güzel “Đsimler!”  

“Göklerde” (=öyleyse işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, özellikle o “üst” bölgelerdeki 
tüm o en güzel “Đsimlere” dair de en özgün bir atıftır burada böylece) ve “yerde” olanların 
(=öyleyse işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda, özellikle o “alt” bölgelerdeki tüm o 
en güzel “Đsimlere” dair de en özgün bir atıftır burada böylece) tümü Onu yüceltmektedirler!  

Ve O, --öyleyse işte, şimdi yine yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, hem o “göksel/üst” bölgede 
ve hem de o “yersel/alt” bölgede, o sol tarafta da, böylece-- öz-Üstün, --ve yine hem o 
“göksel/üst” bölgede ve hem de o “yersel/alt” bölgede, o sağ tarafta da, böylece-- öz-Bilgedir! 

 

(Kuran-Haber 59/24)           
========== 

** O halde, burada lütfen, şimdi ayrıca o “Azametli Bir Mucize” dosyasında, sh. 20ye gidip 
orada böylece yüce Rabbimizin buradaki “19” kodlu, tüm bu gibi en Has ve muhteşem 
Tablolarda, böylece hem o “üst” bölgelerde, ve sonra hem de o “alt” bölgelerde de yer alabilen                      
tüm o en güzel “Đsimlerine” dair vermiş olduğu tüm o en Bilge ve hikmetli (=2/106)            
mükemmel Direktiflerini de muhakkak görmeliyiz, en başta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Đhtişamlı Mucize           25   
_____________________________________________________________________________________________        

 

Öyleyse, artık Selam ve sonsuz Esenlik, burada yine bu kritik Son Günde/Çağda,                                                            
--o ilk iki dokümanımızda açıkça ve detaylıca tanık olduğumuz o en kritik ve temel                         
iki “Devasa” mucizevi Đlahi Mesajla birlikte, ve akabinde-- buradaki bu kırkıncı                                           
en Has ve muazzam bu “Đhtişamlı” mucizevi Đlahi Mesaja da böylelikle mutlak kulak verip,             
ve ardından böylece samimi bir yürekle oturup bunun üzerinde de gönülden ve erdemlice 
çalışacak,                                                                                                                                                                             
ve böylelikle, burada bunu kendi kulakları ve gözleri ve zihinleriyle de onaylamış,                          
ve böylece şahsen tanık da olmuş olacak, tüm o (Yahudilerden & Hristiyanlardan & Araplardan, 
ve bu Çağda, böylelikle burada en başta Türk Milleti olmak üzere, dünya çapında Tüm Diğer 
Milletler, ve de içlerindeki tüm Halklardan) tüm erdemli inananların üzerine olsun yine,                       
yüce Rabbimizin katında, hepimizin sonsuz kurtuluş ve mutluluğumuz için, ebeden! (Lütfen,            
bu bağlamda ayrıca tekrar ve mutlaka şimdi bkz. Kuran-Haber 39/23, 33-35 & 74/26-40) 

 

                        Metin/Misak Elçisi              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


