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         KURAN-HABER’DE                                                                                           

O EN GÜZEL “ĐSĐMLER” 

Burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde şimdi de bu en kritik ve özel “67.” Sure/Bölümde                      
--(bundan önce yine bu açıdan bu en kritik ve özel “25.” Sure/Bölümde de aynen tanık 
olduğumuz üzere)-- burada da böylece özel olarak ve ard arda anmış olduğu                                          

tüm o en güzel “Đsimlerinin” (=67/1-30) 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 “67.” Sure/Bölümde 
burada da en başta böylece özel olarak ve ard arda anmış olduğu tüm o en güzel “Đsimlerinin” 

(=67/1-30) daha sonra tüm Kuran-Haber boyunca da O’nun 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-Gören (=el-Basir)           
toplam 9 kez anılmış 

6/50  17/1  40/56          
11/24    35/19  40/58          
13/16  40/20  42/11 

Gören (=Basir)             
toplam 42 kez anılmış 

2/96    3/20  8/39  17/30  25/20  40/44  58/1  
2/110    3/156  8/72  17/96  31/28  41/40  60/3  
2/233    3/163  11/112  20/35  33/9  42/27  64/2  
2/237    4/58  12/93  20/125  34/11  48/24  67/19  
2/265    4/134  12/96  22/61  35/31  49/18  76/2  
3/15  5/71  17/17  22/75  35/45  57/4  84/15 

öz-Şefkatli (=el-Rahman)            

toplam 57 kez anılmış 

1/1     19/58  19/92  21/42  36/11  43/36  67/29   
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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-Uyarıcı (=el-Nezir)            

toplam 2 kez anılmış 

15/89  35/37 

Uyarıcı (=Nezir)             

toplam 42 kez anılmış 

2/119   11/25  26/115 34/44  38/70  53/56    

5/19    17/105 28/46  34/46  41/4  67/8    

5/19    22/49  29/50  35/23  43/23  67/9    

7/184   25/1  32/3  35/24  46/9  67/17    

7/188   25/7  33/45  35/24  48/8  67/26    

11/2     25/51  34/28  35/42  51/50  71/2    

11/12  25/56  34/34  35/42  51/51  74/36 
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öz-Lutfedici (=el-Latif)            

toplam 2 kez anılmış 

6/103  67/14 

Lutfedici (=Latif)             

toplam 5 kez anılmış 

12/100 22/63  31/16  33/34  42/19 

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 

 

Reddedici (=Nekir)             
toplam 5 kez anılmış  

22/44  34/45  35/26  42/47  67/18 

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  
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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 

 

öz-Ölçen (=el-Kadir )             
toplam 1 kez anılmış  

30/54 

Ölçen (=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-Bilen (=el-Alim)             
toplam 32 kez anılmış 

2/32    6/13  12/34  26/220  34/26  41/36  66/2  
2/127    6/96  12/83  27/78  36/38  43/9  66/3  
2/137    6/115  12/100  29/5  36/81  43/84   
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3/35    8/61  15/86  29/60  40/2  44/6    
5/76  10/65  21/4  30/54  41/12  51/30 

Bilen (=Alim )              
toplam 129 kez anılmış 

2/29    3/63  4/147  8/75  12/76  26/37  49/1  
2/95    3/73  4/148  9/15  15/25  27/6  49/8  
2/115    3/92  4/170  9/28  15/53  29/62  49/13  
2/158    3/115  4/176  9/44  16/28  31/23  49/16  
2/181    3/119  5/7  9/47  16/70  31/34  51/28  
2/215    3/121  5/54  9/60  22/52  33/1  57/3  
2/224    3/154  5/97  9/97  22/59  33/40  57/6  
2/227    4/11  6/83  9/98  23/51  33/51  58/7  
2/231    4/12  6/101  9/103  24/18  33/54  60/10  
2/244    4/24  6/128  9/106  24/21  35/8  62/7  
2/246    4/26  6/139  9/110  24/28  35/38  64/4  
2/247    4/32  7/109  9/115  24/32  35/44  64/11  
2/256    4/35  7/112  10/36  24/35  36/79  67/13  
2/261    4/39  7/200  10/79  24/41  39/7  76/30  
2/268    4/70  8/17  11/5  24/58  42/12  4/17  
2/273    4/92  8/42  12/6  24/59  42/24      
2/282    4/104  8/43  12/19  24/60  42/50    
2/283    4/111  8/53  12/50  24/64  48/4    
3/34  4/127  8/71  12/55  26/34  48/26 

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

öz-Bağışlayıcı (=el-Gafur)           
toplam 11 kez anılmış 

10/107   18/58  39/53  67/2        
12/98    28/16  42/5  85/14        
15/49  34/2  46/8 

Bağışlayıcı (=Gafur)            
toplam 80 kez anılmış            

2/173    4/23  5/39  9/27  17/44  33/59  58/2   



Đzzetli Mucize            6   
_____________________________________________________________________________________________        

 

2/182    4/25  5/74  9/91  22/60  33/73  58/12  
2/192    4/43  5/98  9/99  24/5  35/28  60//7  
2/199    4/96  5/101  9/102  24/22  35/30  60/12  
2/218    4/99  6/54  11/41  24/33  35/34  64/14  
2/225    4/100  6/145  12/53  24/62  35/41  66/1  
2/226    4/106  6/165  14/36  25/6  41/32  73/20  
2/235    4/110  7/153  16/18  25/70  42/23  34/15  
3/31    4/129  7/167  16/110  27/11  48/14    
3/89     4/152  8/69  16/115  33/5  49/5    
3/129    5/3  8/70  16/119  33/24  49/14    
3/155  5/34  9/5  17/25  33/50  57/28 
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O halde, işte şimdi burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde şimdi bu açıdan                           
bu en kritik ve özel “67.” Surede/Bölümde böylece en Bilge ve hikmetli bir tarzda anılmış olan             

tüm o en güzel “Đsimlerini” (=67/1-30) aşağıda ard arda şöylece birer birer görüp açıkça tespit 
edelim, en ilkin:  

=======             
1- … Ve O, herşey üzerine (Güç Yetirip) Ölçendir. (67/1)      
=======      

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

öz-Ölçen             
(=el-Kadir)              
Ölçen            
(=Kadir)              

=======             
2- … Ve O, öz-Üstündür, öz-Bağışlayıcıdır. (67/2)  

***               

3- … öz-Şefkatli (olan AL-LAHın) yaratışında hiçbir aykırılık göremezsin. (67/3)   
=======  

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

öz-Üstün       öz-Şefkatli     
(=el-Aziz)         (=el-Rahman)      
Üstün       Şefkatli      
(=Aziz)         (=Rahman)  

* Burada lütfen, dikkat edip görelim ki, yukarıda yüce Rabbimize ait bu en güzel Đsmini (=“el-Rahman”) 
bu (=“el-Gafur:” “ öz-Bağışlayıcı”) en güzel Đsminin yerine getirip yerleştirdik, yüce Rabbimizin 
buradaki bu en Bilge ve hikmetli direktifi (=16/101-102) doğrultusunda yine, en ilkin; çünki akabinde             
bu en güzel Đsmini (=“el-Gafur”) buradaki bu en Bilge ve hikmetli direktifi (=74/28-30) doğrultusunda, 
tam paralel ve mükemmel bir mantıkta, böylece doğrulukla Tablomuzda o alt bölgeye yerleştireceğiz. 
(Bunu ileriki sayfalarda açıkça göreceğiz, inşaAl-lah.)                               
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=======             
13- … şüphesiz O, (tüm) o göğüslerin özünü Bilendir . (67/13)       
======= 

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

       öz-Bilen     
       (=el-Alim)     
                Bilen       
       (=Alim)   

=======             
14- … Ve O, öz-Lutfedicidir , öz-Haberdardır. (67/14)        
=======     

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

öz-Lutfedici       öz-Haberdar      
(=el-Latif)      (=el-Habir)      
Lutfedici        Haberdar      
(=Latif)      (=Habir) 

=======                
17- … o halde, yakında bileceksiniz (O’nun) nasıl (Azim) bir Uyarıcı (olduğunu)! (67/17)  
======= 

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

       öz-Uyarıcı     
       (=el-Nezir)    
       Uyarıcı    
       (=Nezir)    
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=======             
18- … o halde, (buna karşılık) nasıl (Azim) bir Reddedici idi (O)! (67/18)      
=======  

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

öz-Reddedici           
(=el-Nekir)           
Reddedici           
(=Nekir)         

=======             
19- … onları (orada) öz-Şefkatli (olan AL-LAHtan) başkası tutmuyor. Şüphesiz O, her şeyi  
Görendir . (67/19)            
=======  

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

öz-Gören             
(=el-Basir)              
Gören                 
(=Basir)  

*Lütfen, dikkat edip idrak edelim ki, burada yüce Rabbimizin bu en güzel Đsmini (=“öz-Şefkatli”) ise                  
--yukarıda o ikinci sırada-- bu Tablomuza zaten halihazırda doğrulukla yerleştirmiş bulunmaktayız.  

=======             
20- Ve öz-Şefkatli (olan AL-LAHtan) başka size yardım edebilecek ordunuz kimmiş? (67/20)  
======= 

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

öz-Şefkatli     
(=el-Rahman)      
Şefkatli         
(=Rahman) 
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=======             
2- … Ve O (=Huve) öz-Üstündür, öz-Bağışlayıcıdır. (67/2)  

****                

29- De ki: O (=Huve) öz-Şefkatlidir , … (67/29)        
=======   

O halde, şimdi yukarıda yüce Rabbimize ait bu iki en güzel “Đsmini” --(bunlardan biri burada 
böylece “Ekstra” konumda olduğu için, diğeri ise bundan önce --yukarıda o sekizinci sırada-- 
halihazırda zaten Tablomuza doğrulukla yerleştirilmi ş olduğundan ötürü)-- burada yine                 
bu bağlamda yüce Rabbimizin bu en kritik ve temel Ayetlerdeki  (=74/28-30) bu apaçık ve 
mutlak Direktifi doğrultusunda Tablomuzda o alt bölgeye, --o sol tarafta & o sağ tarafta--              
doğrulukla aynen şöylece yerleştireceğiz, nihai olarak:   

 

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

öz-Şefkatli        öz-Bağışlayıcı       
(=el-Rahman)         (=el-Gafur)     
Şefkatli        Bağışlayıcı     
(=Rahman)         (=Gafur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Đzzetli Mucize           11   
_____________________________________________________________________________________________        

 

O halde, işte şimdi burada, bu en kritik ve özel “67.” Surede/Bölümde böylece yer alan                             

yüce Rabbimize ait tüm bu en güzel “Đsimlerin” (=67/1-30) burada O’nun tarafından sonuçta 
böyle en mükemmel bir “Simetrik Plan” verecek şekilde, böylece en baştan beri en Bilge ve 
hikmetli bir tarzda anılmış olduklarını da en net bir şekilde burada şimdi şöylece görebiliyoruz:     

öz-Ölçen       öz-Bilen     
(=el-Kadir)       (=el-Alim)     
Ölçen      Bilen     
(=Kadir)        (=Alim) 

öz-Üstün      öz-Şefkatli       
(=el-Aziz)        (=el-Rahman)        
Üstün       Şefkatli       
(=Aziz)         (=Rahman)   

öz-Lutfedici     öz-Haberdar     
(=el-Latif)       (=el-Habir)      
Lutfedici      Haberdar           
(=Latif)       (=Habir) 

öz-Reddedici     öz-Uyarıcı     
(=el-Nekir)       (=el-Nezir)      
Reddedici     Uyarıcı         
(=Nekir)       (=Nezir) 

öz-Gören       öz-Şefkatli     
(=el-Basir)      (=el-Rahman)     
Gören       Şefkatli     
(=Basir)       (=Rahman) 

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

öz-Şefkatli      öz-Bağışlayıcı     
(=el-Rahman)       (=el-Gafur)     
Şefkatli       Bağışlayıcı     
(=Rahman)        (=Gafur)      

(*O halde, yüce Rabbimizin buradaki tüm bu en Has ve muhteşem “19” kodlu Tablolarda, o üst bölgelerde, ve de o alt 

bölgelerde yer alabilen tüm bu gibi “en güzel İsimleri” hakkında vermiş olduğu o en Bilge ve hikmetli Ayet ve Direktiflerini de 

açıkça idrak edebilmek için, lütfen, şimdi o “İhtişamlı Bir Mucize 1” dosyasında, sh. 24ü de muhakkak görmeliyiz yine, en ilkin.)   
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** Burada lütfen, dikkat edip görelim ki, yukarıda yüce Rabbimize ait bu en güzel Đsmini:  

öz-Şefkatli (=fiy halki el-Rahman) (=67/3)         
öz-Şefkatli  (=illa el-Rahman) (=67/19) 

yukarıda sadece ve özellikle bu ilk anılışında (=67/3) böylece doğrulukla ve “tek” kez                                   
--(her zamanki değişmez Đlahi Prensip üzere, aşağıdaki bu iki en özgün form altında)-- 
Tablomuza aynen şöylece dahil etmekteyiz: 

öz-Şefkatli                
(=el-Rahman)             
(*ki bu en güzel İsim Kuran-Haber boyunca daima ve ancak bu 6 gramatik formdan biri içinde/olarak anılmış olabilir 

yine, her zamanki gibi: el-Rahmanu, el-Rahmane, el-Rahmani, ve/veya l-Rahmanu, l-Rahmane, l-Rahmani)      
Şefkatli                
(=Rahman)                 
(*ki bu en güzel İsim Kuran-Haber boyunca daima ve ancak bu 6 gramatik formdan biri içinde/olarak anılmış olabilir 

yine, her zamanki gibi: Rahmanu, Rahmane, Rahmani, ve/veya Rahmanun, Rahmanen, Rahmanin)  

ve sonra, yukarıda yüce Rabbimize ait yine bu en güzel Đsmini:  

öz-Şefkatli  (=min duni el-Rahman) (=67/20)         
öz-Şefkatli (=huve el-Rahman) (=67/29)   

yukarıda yine özellikle ve sadece bu ilk anılışında (=67/20) böylece doğrulukla ve yine “tek” kez                
--(her zamanki değişmez Đlahi Prensip üzere, aşağıdaki bu iki en özgün form altında)-- 
Tablomuza yine aynen şöylece dahil etmekteyiz: 

öz-Şefkatli                
(=el-Rahman)             
(*ki bu en güzel İsim Kuran-Haber boyunca daima ve ancak bu 6 gramatik formdan biri içinde/olarak anılmış olabilir 

yine, her zamanki gibi: el-Rahmanu, el-Rahmane, el-Rahmani, ve/veya l-Rahmanu, l-Rahmane, l-Rahmani)      
Şefkatli                
(=Rahman)                 
(*ki bu en güzel İsim Kuran-Haber boyunca daima ve ancak bu 6 gramatik formdan biri içinde/olarak anılmış olabilir 

yine, her zamanki gibi: Rahmanu, Rahmane, Rahmani, ve/veya Rahmanun, Rahmanen, Rahmanin)  

yüce Rabbimizin yukarıdaki bu en Bilge ve mükemmel Takdiri üzere, yine burada da böylece 
tam paralel, kusursuz ve dosdoğru bir tarzda (=18/1-2 & 4/82), en başta. (*Bu hususta, temelde 
yine bu tam aynı/benzer bir yaklaşımla hareket etmiş olduğumuzu hatırlamak için, şimdi lütfen, 
o “Đzzetli Bir Mucize 1” dosyasında, sh. 11-12yi de muhakkak görmeliyiz yine, en başta.)    
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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 “67.” Sure/Bölümde yüce Rabbimiz tarafından             

burada en başta böylece özel olarak ve ard arda anılmış olan tüm bu en güzel “Đsimlerinin” (=67/1-30) O’nun 
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 “2 ve 3” 
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-Ölçen     &  öz-Bilen        
(=el-Kadir)     (=el-Alim)       
Ölçen      &   Bilen      
(=Kadir)      (=Alim)      

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

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

 

öz-Lutfedici     &  öz-Haberdar       
(=el-Latif)      (=el-Habir)       
Lutfedici      &   Haberdar      
(=Latif)      (=Habir)      

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

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

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

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

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 --(bu takdirde; 41/5)-- artık bir Đletici olmaz!  

(Kuran-Haber 39/23)                                                                                                  
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====================                                                                                                                                    
26- (AL-LAH dedi): Öyleyse, Ben de (şimdi) onu Söküp-Alıcıya sokacağım!                                       
27- Peki sana ne bildirdi, nedir o Söküp-Alıcı!         
(Đşte),                                                                                                

        -------------------------------------             ---------------------------------------                                                                                                                             
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 --(ilki burada böylelikle mutlak “tekrar” durumunda olduğu için, diğeri ise                         
böylece mutlak “ekstra” pozisyonda olduğu için)-- bu açıdan böylelikle “istisnai” konumda kalacak olan: 

 

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

el-Rahman             el-Gafur            
Rahman            Gafur                                                                 

orada bu nedenle bu özgün Söküp-Alıcı (=Sekar) sistem tarafından, her iki tarafta, yüce Rabbimizin izniyle,                   
böylece 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 “67.” Sure/Bölümdeki diğer tüm bu en güzel “Đsimlerin”                 
böylece hepsini o toplam “2 ve 3” 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 en 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             
o 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-Alıcı 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 “Đzzetli 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-Gören       9      57       öz-Şefkatli   
(=el-Basir)             (=el-Rahman)  
Gören        42       0          Şefkatli    
(=Basir)              (=Rahman)    

öz-Uyarıcı       2      57       öz-Şefkatli   
(=el-Nezir)                (=el-Rahman)  
Uyarıcı      42       0          Şefkatli  
(=Nezir)                 (=Rahman)  

        _____________     _____________                                          

           19x…      19x…   

 

öz-Lutfedici       2       6       öz-Haberdar   
(=el-Latif)             (=el-Habir)                            
Lutfedici        5      39       Haberdar                         
(=Latif)              (=Habir)      

öz-Reddedici                  0      64                 öz-Üstün   
(=el-Nekir)                        (=el-Aziz)   
Reddedici       5      34             Üstün    
(=Nekir)                        (=Aziz)    
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öz-Ölçen       1      32         öz-Bilen    
(=el-Kadir)              (=el-Alim)   
Ölçen       44       129         Bilen    
(=Kadir)                (=Alim)   

       _____________     _____________                                          

           19x…      19x…       

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

öz-Şefkatli       57      11         öz-Bağışlayıcı  
(=el-Rahman)               (=el-Gafur)  
Şefkatli        0      80         Bağışlayıcı  
(=Rahman)                (=Gafur) 
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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 sol tarafta yukarıdan ikinci sırada yer alması 
gereken)-- “el-Aziz,” ve --(ilkin, o ikinci kısımda, o sağ tarafta aşağıdan ikinci sırada yer alması  
gereken)-- “el-Nezir” Đsimlerinin yerlerini, yüce Rabbimizin bu Emriyle (=16/101-102) böylece özel 
olarak değiştirdik, en başta;              
ve akabinde de, yine yüce Rabbimize ait bu --(ilkin, o birinci kısımda, --o sol tarafta & o sağ tarafta-- 
yukarıdan birinci sırada yer alması gereken)-- bu iki en güzel Đsminin (=“el-Kadir ” & “ el-Alim”),                        
ve --(ilkin, o ikinci kısımda, --o sol tarafta & o sağ tarafta-- böylece aşağıdan birinci sırada yer alması 
gereken)-- bu iki en güzel Đsminin (=“el-Basir” & “ el-Rahman”) yerlerini de böylece özel olarak 
değiştirdik; yüce Rabbimizin bu husustaki bu en Bilge ve hikmetli direktifleri (=16/101-102) 
doğrultusunda, burada da 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 yukarıda bize ilkin 

bu en kritik ve özel “67.” Sure/Bölüm (=67/1-30) içinde böylece bildirilip kuvvetle vurgulanmış olan bu 
herbir en güzel “Đsmini,” daha sonra Kuran-Haber boyunca tüm diğer Ayetlerde --bunlar artık orada ister 
direkt olarak yüce Rabbimiz için kullanılmış olsunlar, veya da olmasınlar-- burada yüce Rabbimizin                  
bu büyük ve eşsiz Planlamasına böylece tek başlarına --“yalın” ve “tekil” halde-- hizmet etmeleri ve               
böylece de burada yüce Rabbimizin tüm bu en güzel “Đsimlerine” mutlak onur vermeleri için istisnasız 

olarak aynen hesaba dahil etmekteyiz, yüce Rabbimizin burada (=67/1-30) bize bunların herbirini                        

en baştan aynen ve böylece --“yalın” ve “tekil” halde-- tek başlarına kuvvetle vurgulayıp açıkça işaret 
ettiği üzere. Bu dosdoğru, apaçık ve mükemmel Prensip bundan önce yine --(herbiri yüce Rabbimizin  
tüm o en güzel “Đsimleri” üzerine takdir etmiş olduğu)-- o “Haşmetli Bir Mucize,” ve “Azametli Bir 
Mucize,” ve “Đhtişamlı Bir Mucize 1 & 2,” ve “Kudretli Bir Mucize 1 & 2,” ve de “Đzzetli Bir Mucize 1” 
dosyalarında da böylece aynen izlediğimiz yüce Rabbimize ait en mükemmel, dosdoğru ve değişmez  
Đlahi Prensiptir.   

** Üçüncü olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda                          
yüce Rabbimize ait tüm bu en güzel “Đsimler,” O’nun tarafından şimdi burada bu en özel ve kritik                          
“67.” Sure/Bölümde aynen böylece vurgulanmış olan bu en özgün formlarıyla (=yani Kadiir , Aliim ,                
Neziir, vb.) Tabloya doğrulukla dahil edildiler, bunun dışındaki tüm diğer --vurgulu veya vurgusuz,               
veya çoğul vs.-- bu gibi değişik formlar (=yani Kaadir, Aalim, Nuzur, vb.) Tabloya hiçbir zaman ve asla 
dahil edilmediler. Bu dosdoğru, apaçık ve mükemmel Prensip bundan önce yine o “Haşmetli Bir 
Mucize,” ve “Azametli Bir Mucize,” ve “Đhtişamlı Bir Mucize 1 & 2,” ve “Kudretli Bir Mucize 1 & 2,” 
ve de “Đzzetli Bir Mucize 1” dosyalarında 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 da yine, en başta. 
(=18/1-2 & 39/28 & 54/17)                                                                   



Đzzetli Mucize           19   
_____________________________________________________________________________________________        

 

** Son olarak, burada şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, aşağıda bu bağlamdaki bu en kritik ve özel                            
bu her iki Sure/Bölümün en başında yüce Rabbimize ait şu en özgün ve önemli Vasıf böylelikle birbirine 
tam paralel bir şekilde aynen böylece vurgulanarak: 

==========              
1- Ne Yücedir O (AL-LAH) ki  (=Tebareke Elleziy) Kuluna o Ayırışı indirdi,      

ta ki tüm topluluklara bir uyarıcı olsun diye. (25/1)      

***  

1- Ne Yücedir O (AL-LAH) ki  (=Tebareke Elleziy) tüm Egemenlik O’nun elindedir;     

ve O, her şey üzerine -Güç Yetirip- Ölçendir. (67/1)         
========== 

yüce Rabbimiz bize böylece yukarıda bu açıdan bu en özel ve kritik “25.” ve de “67.” Bölümde/Surede       

böylelikle en Bilge ve hikmetli bir şekilde anmış olduğu tüm bu “en güzel Đsimleri” üzerinde                                     
--en evvelden beri-- böylece birbirine tam paralel olarak çok özel bir Matematik “Sır” takdir etmiş 
olduğunu da zaten böylelikle de açıkça işaret etmiş olmaktadır, en baştan!  

O halde işte, yüce Rabbimiz akabinde şimdi bize ilkin bu açıdan o en özel ve kritik “25.” 

Bölümde/Surede anmış olduğu tüm o “en güzel Đsimleri” üzerindeki “19”  kodlu, o en muazzam  

“Simetrik Mucizeyi” (oradaki o Tablomuzda toplam tam “2” ve “3” çiftten oluşmak üzere, ve oradaki o 

birinci kısımda, o sağ tarafta o ilk iki sırada özellikle “el-Rahman” ve “el-Rahman” en güzel Đsimleri  
yer almış olarak) (bunun için, lütfen, şimdi en başta tekrar bkz. “Đzzetli Bir Mucize 1” dosyası; sh. 16),                                                                     

ve sonra bu en özel ve kritik “67.” Bölümde/Surede böylece anmış olduğu tüm bu “en güzel Đsimleri” 

üzerindeki “19”  kodlu, bu en muazzam “Simetrik Mucizeyi” (yine buradaki bu Tablomuzda da                          

yine toplam tam “2” ve “3” çiftten oluşmak üzere; ve buradaki o birinci kısımda, o sağ tarafta o ilk iki 

sırada da yine özellikle “el-Rahman” ve “el-Rahman” en güzel Đsimleri yer almış olarak; bkz. sh. 16) 

böylelikle bahşederek bize burada böylece birbirine tam paralel ve birbirini mükemmel olarak 
destekleyici ve bütünleyici, müthiş hayranlık verici, en harikulade ve olağanüstü böyle en muhteşem bir 
“çift” Mucize (=yani şimdi bu bağlamda burada böylece Kendi Rahmetinden böyle en güzel bir                   
“çift” Pay: “kifleyni” min Rahmetihi; 57/28) daha bahşetmiş bulunmaktadır, o en büyük ve eşsiz Lütfu  
ve Rahmetiyle burada da yine böylece, en başta! (=bkz. Kuran-Haber 57/28)                            
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O halde, en son olarak, şimdi burada Kuran-Haberde bu bağlamdaki bu en kritik ve önemli              
Ayetleri de şöylece ve açıkça görelim, birlikte:  

============              
6- Rablerini inkar edenler için --(burada bu takdirde; 4/18 en sonunda)-- Cehennem azabı vardır. 
Ne kötü bir dönüş yeridir (o)! 

7- Onun içine atıldıkları zaman, onun korkunç homurtusunu işitirler; kaynamaktadır o! 

8- Öfkesinin şiddetinden neredeyse patlayacak! Her bir grup içine atıldığında, bekçileri onlara 
sorar: Size bir “uyarıcı” gelmedi mi? 

9- Onlar derler: Evet, bize gerçekten bir “uyarıcı” (=işte, şimdi buradaki uzun zamandır beklenen 
ve özlenen bu “Misak Elçisi/MESAJIna” dair en özgün bir atıftır böylece, en başta; 7/157-158) 
geldi. Fakat biz yalanladık ve (şöyle) dedik: AL-LAH (burada) hiçbir şey indirmiş değildir;            
siz yalnızca büyük bir sapmışlık içindesiniz! 

10- Ve derler: Eğer --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafa-- “kulak vermi ş” 
olsaydık, ve de --o sağ tarafı-- “akıl etmiş” olsaydık, şu çılgın ateşin halkı arasında 
olmayacaktık! 

11- Böylece günahlarını itiraf edecekler. Öyleyse, --(orada bu takdirde/bundan ötürü; 6/27-28)--                    
“o çılgın ateşin halkına uzaklık olsun!” (denilecektir). 

12- Gerçek şu ki, gizlide (dahi) Rablerine derinden saygı duyanlara gelince; onlar için --işte, 
şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda, özellikle ve en başta, o sol taraftaki  o derin ve 
gerçek iman; 32/15-16 ve tüm o “erdemli çalışmalarından” ötürü de; 25/64-- bir “bağışlanma,” 
ve --özellikle ve en başta, o sağ taraftaki o derin ve gerçek iman; 32/15-16 ve tüm o “erdemli 
çalışmalarından” ötürü de; 25/64-- büyük bir “ödül” vardır! 

(Kuran-Haber 67/6-12) 
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20- Rahman (olan AL-LAHa) --(=O’nun yakında bu takdirde böylece gelecek olan bu gibi                
şiddetli Cezalandırmalarına; 44/10-16)-- karşı size yardım edebilecek olan ordunuz kimmiş?    
Đşte, o inkarcılar (=67/6-10) (şimdi) ancak (böyle) bir aldanış (=34/34-35 & 23/55-56) 
içindedirler!      

21- Eğer O, rızkını tutsa, (o vakit) rızkınızı verecek olan kimmiş (=21/1-2)?     
Hayır; onlar hala --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta yer alan tüm o 
“Đşaretlere” karşı; 29/47 böyle-- bir “azgınlık,” ve --o sağ tarafta yer alan tüm o “Đşaretlere” 
karşı; 29/49 böyle-- bir “nefret” içinde inatla direniyorlar! 

22- Şu halde, artık yüzükoyun sürünerek yürüyen mi daha düzgün gider, yoksa o --“19” kodlu-- 
dosdoğru “Yol” üzerinde (=74/26-31) dümdüz yürümekte olan mı? 

(Kuran-Haber 67/20-22) 

 

25- Derler ki: Eğer doğru söylüyorsanız, bu Vaad (=öncelikle yine o Duman Afeti, ve ardındaki 
o şiddetli Cezalandırmalar; 44/10-16) ne zamanmış?  

26- De ki: (Bununla ilgili) Bilgi (şimdi) ancak AL-LAHın katındadır. Ve ben ancak apaçık bir 
uyarıcıyım! 

27- Nihayet onu pek yakında gördüklerinde, o inkar edenlerin (=67/6-10) yüzleri kötüleşecek.   
Ve (kendilerine şöyle) denilecek: Đşte bu, sizin (alay ederek, ve/veya baş kaldırarak) isteyip 
durduğunuz o şeydir! 

28- De ki: Gördünüz mü; eğer AL-LAH beni ve benimle birlikte olanları (şimdi hemen vefat 
ettirip) öldürür, ya da bizi esirgerse, peki --(bu her iki durumda da; 43/41-42)--                              
o inkarcıları (=67/6-10) --(şimdi bu takdirde; 41/5 & 22/72 & … en sonunda böyle)-- acıklı bir 
Azaptan (=21/1-2) kurtarabilecek olan kimdir? 

29- De ki: O (AL-LAH) Rahman (olandır); öyleyse, biz --işte, şimdi yine yukarıda “19” kodlu                       
o Tablolarda da, özellikle ve en başta o sol tarafta da, böylece de-- O'na “inandık,” ve --özellikle 
ve en başta o sağ tarafta da, böylece de-- O'na “güvendik!”       

Öyleyse, artık kimin açık bir sapmışlık içinde olduğunu (=21/1-2 &  44/10-16 &  17/7-8 &                 
9/98  & … böylece de) pek yakında bileceksiniz! 

(Kuran-Haber 67/25-29)          
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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 kırk-beşinci                                           
en Has ve muazzam bu --ikinci-- “Đzzetli” 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              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


