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         KURAN-HABER’DE                                                                                           

O EN GÜZEL “ĐSĐMLER” 

Burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde şimdi de bu en kritik ve özel “40.” Sure/Bölümde 

böylece özel olarak ve ard arda anmış olduğu tüm o en güzel “Đsimlerinin” (=40/1-85) 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 “40.” Sure/Bölümde 
burada en başta böylece özel olarak ve ard arda anmış olduğu tüm o en güzel “Đsimlerinin” 

(=40/1-85) 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-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 
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öz-Bağışlayıcı (=el-Gaffar)           
toplam 3 kez anılmış 

38/66  39/5  40/42    

Bağışlayıcı (=Gaffar)            
toplam 2 kez anılmış 

20/82  70/10 

 

Bağışlayan (=Gafir )            
toplam 1 kez anılmış 

40/3 

öz-Suç (=el-Zenb)            
toplam 1 kez anılmış 

40/3 

Suç (=Zenb)             
toplam 2 kez anılmış 

26/14  81/9 

Olumlayan (=Kabil)            

toplam 1 kez anılmış 

40/3 

öz-Dönüş (=el-Tevb)            

toplam 1 kez anılmış   

40/3 
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öz-Şiddetli  (=el-Şedid)           
toplam 2 kez anılmış 

10/70    50/26 

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 1 kez anılmış 

41/43 

Yükselten (=Refi)             
toplam 1 kez anılmış 

40/15 

öz-Dereceler (=el-Derecat)           

toplam 2 kez anılmış 

20/75  40/15 
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Dereceler (=Derecat)            

toplam 12 kez anılmış 

2/253   4/96  6/132  8/4  17/21  46/19    

3/163  6/83  6/165  12/76  43/32  58/11 

 

Sahibi (=Zi)              

toplam 24 kez anılmış 

2/83  11/3  17/42  39/37  70/3  89/5                                                                 

4/36  12/76  18/83  40/3  77/30  89/10     

4/36    14/37  38/1  55/78  81/20  90/14    

6/146  16/90  39/28  59/7  81/20  8/41 

öz-Kudret (=el-Tavl)             

toplam 2 kez anılmış 

9/86  40/3 

Kudret (=Tavl)             

toplam 1 kez anılmış 

4/25 

Sahibi (=Zu)             

toplam 35 kez anılmış 

2/105   3/74  6/147  14/47  40/15  41/51  57/21  

2/243   3/152  8/29  18/58  40/61  51/58  57/29  

2/251   3/174  10/60  27/73  41/35  53/6  62/4  

2/280   5/95  12/68  28/79  41/43  55/12  65/7  

3/4  6/133  13/6  38/12  41/43  55/27  85/15 

öz-Egemenlik (=el-Arş)             

toplam 19 kez anılmış            

7/54    13/2  21/22  25/59  39/75  43/82  85/15  

10/3    17/42  23/86  27/26  40/7  57/4   
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12/100 20/5  23/116 32/4  40/15  81/20 

Egemenlik (=Arş)             

toplam 2 kez anılmış   

27/23  69/17 

 

öz-Yüce (=el-Aliyy)             

toplam 6 kez anılmış 

2/255  22/62  31/30  34/23  40/12  42/4 

Yüce (=Aliyy)             

toplam 5 kez anılmış 

4/34  19/50  19/57  42/51  43/4 

öz-Büyük (=el-Kebir)             

toplam 8 kez anılmış 

13/9    31/30  35/32  42/22         

22/62  34/23  40/12  85/11 

Büyük (=Kebir)             

toplam 28 kez anılmış 

2/217   4/34  17/4  17/60  25/21  12/78  67/9  

2/219   8/73  17/9  17/87  25/52  35/7  67/12  

2/282   11/3  17/31  21/58  33/47  54/53  76/20  

4/2  11/11  17/43  25/19  33/68  57/7   28/23 

 

öz-Tek (=el-Vahid)             

toplam 6 kez anılmış 

12/39   14/48  39/4          

13/16  38/65  40/16 
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Tek (=Vahid)             

toplam 24 kez anılmış 

2/61     4/12  9/31  18/110 29/46  24/2    

2/133   4/171  14/52  21/108 37/4  25/14    

2/163   5/73  16/22  22/34  38/5  41/6    

4/11  6/19  16/51  13/4  12/67  54/24 

öz-Kuvvetli (=el-Kaviyy)           
toplam 3 kez anılmış 

11/66  28/26  42/19 

Kuvvetli  (=Kaviyy )            
toplam 8 kez anılmış 

8/52  22/74  33/25  57/25        
22/40  27/39  40/22  58/21 

 

Hızlı (=Seri)             
toplam 10 kez anılmış 

2/202    3/199  6/165  13/41  24/39      
3/19  5/4  7/167  14/51  40/17 

öz-Hesaplandırma (=el-Hisab)           
toplam 18 kez anılmış 

2/202   5/4  13/40  24/39  17/12  38/26    

3/19    13/18  13/41  40/17  14/41  38/53    

3/199  13/21  14/51  10/5  38/16  40/27 

Hesaplandırma (=Hisab)           
toplam 11 kez anılmış 

2/212   24/38  40/40  78/36        

3/27    38/39  65/8  84/8        

3/37  39/10  78/27 
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öz-İşitici (=el-Semi)            

toplam 20 kez anılmış 

2/127   5/76  8/61  12/34  26/220 40/20  42/11  

2/137   6/13  10/65  17/1  29/5  40/56  44/6  

3/35  6/115  11/24  21/4  29/60  41/36  

İşitici (=Semi)             

toplam 27 kez anılmış 

2/181   2/256  4/58  8/17  9/103  24/21  49/1  

2/224   3/34  4/134  8/42  14/39  24/60  58/1  

2/227   3/38  4/148  8/53  22/61  31/28  76/2  

2/244  3/121  7/200  9/98  22/75  34/50 

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-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-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 
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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 

 

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-Diri (=el-Hayy)             

toplam 13 kez anılmış  

2/255   3/27  6/95  10/31  20/111 30/19  40/65  

3/2  3/27  6/95  10/31  25/58  30/19 

Diri (=Hayy)              

toplam 6 kez anılmış 

19/15  19/33  21/30          

19/31  19/66  36/70 

====================================== 
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öz-Yıldırıcı (=el-Kahhar)            

toplam 6 kez anılmış 

12/39  13/16  14/48  38/65  39/4  40/16 

Sahibi (=Zu)             

toplam 35 kez anılmış 

2/105   3/74  6/147  14/47  40/15  41/51  57/21  

2/243   3/152  8/29  18/58  40/61  51/58  57/29  

2/251   3/174  10/60  27/73  41/35  53/6  62/4  

2/280   5/95  12/68  28/79  41/43  55/12  65/7  

3/4  6/133  13/6  38/12  41/43  55/27  85/15 

öz-Lütuf (=el-Fadl)             

toplam 14 kez anılmış 

2/105   3/73  4/70  24/22  35/32  57/21  57/29  

2/237   3/74  8/29  27/16  42/22  57/29  63/4 

Lütuf (=Fadl)             

toplam 41 kez anılmış 

2/64    3/171  4/113  12/38  27/40  48/29  11/3  

2/198   3/174  4/175  17/12  27/73  49/8  11/27  

2/243   3/174  5/2  24/10  33/47  57/21  62/4  

2/251   4/73  5/54  24/14  34/10  57/29  62/10  

2/268   4/83  10/58  24/20  40/61  59/8  73/20  

3/152  4/113  10/60  24/21  44/57  7/39 
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O halde, işte şimdi burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde şimdi bu açıdan                           
bu en kritik ve özel “40.” Surede/Bölümde böylece en Bilge ve hikmetli bir tarzda anılmış olan             

tüm o en güzel “Đsimlerini” (=40/1-85) aşağıda ard arda şöylece birer birer görüp açıkça tespit 
edelim, en ilkin:  

=======             
2- Kitabın indirilmesi o AL-LAHtandır, öz-Üstün, öz-Bilen. (40/2)      
=======      

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

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

=======             
3- öz-Suçu Bağışlayan, ve öz-Dönüşü Olumlayandır. (40/3)       
=======  

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

öz-Suçu öz-Bağışlayan    öz-Dönüşü öz-Olumlayan    
(=el-Gafir el-Zenb)       (=el-Kabil el-Tevb)        
Suçu Bağışlayan     Dönüşü Olumlayan    
(=Gafir Zenb)     (=Kabil Tevb)     

=======             
3- … öz-Vuruşta Şiddetlidir , öz-Kudret Sahibidir . (40/3)      
=======  

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

öz-Vuruşta öz-Şiddetli          
(=el-Şedid el-Đkab)           
Vuru şta Şiddetli              
(=Şedid Đkab)         
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öz-Kudret Sahibi             
(=Zi el-Tavl)                     
Kudret …………                  
(=…… Tavl)    

*Lütfen, dikkat edelim ki, yukarıdaki bu özgün terim: “Zi” (=“Sahibi”) arapçada başına hiçbir zaman bir “el” (=“öz”) 

takısı almadığından ötürü, yukarıda yüce Rabbimize ait bu en güzel “İsmini” böyle en özgün ve istisnai bir tarzda 

yerleştiriyoruz.     

=======             
8- Şüphesiz, ancak Sensin öz-Üstün, öz-Bilge. (40/8)         
======= 

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

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

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

=======                
12- … Hüküm sadece AL-LAHındır, öz-Yüce, öz-Büyük. (40/12)       
======= 

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

öz-Yüce      öz-Büyük     
(=el-Aliyy)     (=el-Kebir)     
Yüce               Büyük     
(=Aliyy)       (=Kebir)   
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=======             
15- öz-Dereceleri Yükseltendir, öz-Egemenlik Sahibidir; (40/15)      
=======  

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

öz-Dereceleri öz-Yükselten   
(=el-Refi el-Derecat)    
Dereceleri Yükselten    
(=Refi Derecat) 

öz-Egemenlik Sahibi      
(=Zu el-Arş)                
Egemenlik …………           
(=…… Arş)    

=======             
16- … (Yönetim) sadece AL-LAHındır, öz-Tek, öz-Yıldırıcı olan. (40/16)    
======= 

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

öz-Tek        öz-Yıldırıcı     
(=el-Vahid)     (=el-Kahhar)      
Tek      Yıldırıcı     
(=Vahid)       (=Kahhar)     

=======             
17- Şüphesiz, AL-LAH öz-Hesaplandırmada Hızlı olandır. (40/17)       
======= 

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

öz-Hesaplandırmada öz-Hızlı           
(=el-Seri el-Hisab)              
Hesaplandırmada Hızlı            
(=Seri Hisab)    
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=======             
20- … O’dur öz-Đşitici , öz-Gören. (40/20)           
======= 

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

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

=======             
22- Şüphesiz O, Kuvvetlidir , öz-Vuruşta Şiddetlidir . (40/22)        
======= 

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

öz-Kuvvetli           
(=el-Kaviyy)          
Kuvvetli             
(=Kaviyy)            

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

=======             
42- … ve ben ise sizi o öz-Üstün, öz-Bağışlayıcı olan (AL-LAHa) çağırıyorum. (40/42)    
======= 

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

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

 

=======             
44- Şüphesiz, AL-LAH (tüm) kulları Görendir . (40/44)        
======= 

*Lütfen, dikkat edip farkedelim ki, burada yüce Rabbimizin bu en güzel Đsmini (=öz-Gören)  
bundan önce halihazırda zaten yukarıda bu Tablomuza doğrulukla yerleştirmiş bulunmaktayız            
o sekizinci sırada.  

 

=======             
56- Şüphesiz, ancak O’dur öz-Đşitici , öz-Gören. (40/56)        
======= 

*Lütfen, dikkat edip farkedelim ki, burada yüce Rabbimizin bu iki en güzel Đsmini (=öz-Đşitici &              
öz-Gören) bundan önce halihazırda zaten yukarıda bu Tablomuza doğrulukla yerleştirmiş 
bulunmaktayız yine o sekizinci sırada.  

 

=======             
61- Şüphesiz, AL-LAH insanlara karşı Lütuf Sahibidir , … (40/61)     
======= 

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

öz-Lütuf Sahibi      
(=Zu el-Fadl)                
Lütuf …………           
(=…… Fadl)    
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=======             
62- … her şeyin Yaratıcısıdır; … (40/62)         
======= 

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

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

=======             
65- O’dur öz-Diri olan; … (40/65)           
======= 

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

öz-Diri        
(=el-Hayy)      
Diri          
(=Hayy) 
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O halde, işte şimdi burada, bu en kritik ve özel “40.” Sure/Bölümde böylece yer alan                             

yüce Rabbimize ait tüm bu en güzel “Đsimlerin” (=40/1-85) 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-Üstün       öz-Bilen     
(=el-Aziz)       (=el-Alim)     
Üstün       Bilen     
(=Aziz)        (=Alim) 

öz-Suçu öz-Bağışlayan    öz-Dönüşü öz-Olumlayan    
(=el-Gafir el-Zenb)       (=el-Kabil el-Tevb)        
Suçu Bağışlayan     Dönüşü Olumlayan    
(=Gafir Zenb)        (=Kabil Tevb)    

öz-Vuruşta öz-Şiddetli    öz-Dereceleri öz-Yükselten    
(=el-Şedid el-Đkab)       (=el-Refi el-Derecat)       
Vuru şta Şiddetli     Dereceleri Yükselten     
(=Şedid Đkab)        (=Refi Derecat)    

öz-Kudret Sahibi    öz-Egemenlik Sahibi      
(=Zi el-Tavl)                (=Zu el-Arş)     
Kudret …………     Egemenlik …………          
(=……. Tavl)        (=……. Arş)  

öz-Yüce      öz-Büyük     
(=el-Aliyy)       (=el-Kebir)      
Yüce      Büyük              
(=Aliyy)       (=Kebir)       

öz-Tek        öz-Yıldırıcı     
(=el-Vahid)     (=el-Kahhar)      
Tek      Yıldırıcı    
(=Vahid)       (=Kahhar) 

öz-Hesaplandırmada öz-Hızlı   öz-Vuruşta öz-Şiddetli    
(=el-Seri el-Hisab)       (=el-Şedid el-Đkab)          
Hesaplandırmada Hızlı    Vuruşta Şiddetli     
(=Seri Hisab)        (=Şedid Đkab)    
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öz-Đşitici        öz-Gören     
(=el-Semi)     (=el-Basir)       
Đşitici      Gören     
(=Semi)       (=Basir)  

öz-Bağışlayıcı      öz-Bilge     
(=el-Gaffar)     (=el-Hakim)     
Bağışlayıcı     Bilge      
(=Gaffar)      (=Hakim)   

öz-Yaratıcı     öz-Diri      
(=el-Halik)     (=el-Hayy)     
Yaratıcı         Diri     
(=Halik)        (=Hayy)   

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

öz-Kuvvetli     öz-Lütuf Sahibi     
(=el-Kaviyy)     (=Zu el-Fadl)    
Kuvvetli         Lütuf …………     
(=Kaviyy)       (=……. Fadl)    

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

** Lütfen, burada dikkat edip şunu açıkça görelim ki, yukarıda biz böylece yüce Rabbimize ait 
bu iki en güzel Đsmini (=el-Kaviyy & Zu el-Fadl) --(bunlardan biri “tekil,” diğeri ise böylece 
“bileşik” formda olduğundan ötürü)-- böylece karşılıklı olarak Tablomuzda o alt bölgeye 
doğrulukla yerleştirdik, yüce Rabbimizin bu bağlamdaki bu en temel Ayetlerde (=74/28-30) 
vermiş olduğu bu mutlak Direktifi doğrultusunda yine, en başta. Ve akabinde, bu iki en güzel 
Đsminin (=el-Aziz & el-Basir) --bu Bölüm/Sure içindeki o “üçüncü” tekrarlarını da-- böylece 
yine Tablomuzda o alt bölgeye tam karşılıklı olarak doğrulukla yerleştirdik, en başta.   
(O halde, yüce Rabbimizin buradaki tüm bu en Has ve muhteşem “19” kodlu Tablolarda,                 
o üst bölgelerde, ve o alt bölgelerde yer alabilen tüm bu gibi “en güzel Đsimleri” hakkında vermiş 
olduğu tüm o en Bilge ve hikmetli Ayet ve mükemmel Direktiflerini de açıkça idrak edebilmek 
için, lütfen, şimdi o “Đhtişamlı Bir Mucize 1” dosyasında, sh. 24ü de muhakkak görmeliyiz,               
en ilkin.)   
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** Ve lütfen, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak edelim ki, yukarıda biz böylece                                
yüce Rabbimizin bu en güzel Đsmini (=öz-Üstün & öz-Bilge) en özgün bir şekilde, o dördüncü 
sırada, böylece o sağ tarafa yerleştirdik, en ilkin:  

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

ve daha sonra da, bu en güzel Đsmini (=öz-Üstün & öz-Bağışlayıcı) en özgün bir şekilde, o 
onbirinci sırada, böylece o sol tarafa yerleştirdik:    

öz-Bağışlayıcı                
(=el-Gaffar)            
Bağışlayıcı                 
(=Gaffar) 

  

ve akabinde, bu iki en güzel “Đsmi” --(bu her ikisi de yukarıdaki Tablomuzda böylece en özgün 
ve istisnai bir şekilde o “öz-Üstün” en güzel Đsminin “ikinci” ve de “üçüncü” tekrarlarıyla 
beraber anılmış olduklarından ötürü)-- işte tam burada böylece tam karşılıklı olarak eşleştirdik:    

öz-Bağışlayıcı       öz-Bilge        
(=el-Gaffar)      (=el-Hakim)     
Bağışlayıcı      Bilge         
(=Gaffar)      (=Hakim)   

yukarıdaki Tablomuzda böyle en özgün ve istisnai bir tarzda, yüce Rabbimizin bu en Bilge ve 
hikmetli Planı doğrultusunda burada da böylece yine, en başta. 

 

 

 

 

 

 



Kudretli Mucize           20   
_____________________________________________________________________________________________        

 

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 “40.” Sure/Bölümde yüce Rabbimiz tarafından             

burada en başta böylece özel olarak ve ard arda anılmış olan tüm bu en güzel “Đsimlerinin” (=40/1-85) 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 tam “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-Bilen        
(=el-Aziz)      (=el-Alim)       
Üstün     &  Bilen         
(=Aziz)      (=Alim)      

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

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

 

öz-Tek     &  öz-Yıldırıcı       
(=el-Vahid)      (=el-Kahhar)       
Tek      &  Yıldırıcı      
(=Vahid)      (=Kahhar) 

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

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

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 durumda; 41/5)-- 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 --(böylece birisi “tekil,” diğeri ise “bileşik” formda olduklarından ötürü)--                      
bu açıdan böylelikle “istisnai” konumda kalacak olan bu iki en güzel Đsmin: 

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

   öz-Kuvvetli                  öz-Lütuf Sahibi          
(=el-Kaviyy)                 (=Zu el-Fadl)                                                                   

orada bu nedenle bu özgün Söküp-Atıcı (=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-Haberde bu en kritik ve özel “40.” Sure/Bölümdeki diğer tüm bu en güzel “Đsimlerin”                   
böylece hepsini o toplam tam “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 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 
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 muhteşem “Kudretli 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       3    öz-Bağışlayıcı   
(=el-Aziz)           (=el-Gaffar)    
Üstün         34       2    Bağışlayıcı   
(=Aziz)           (=Gaffar)    

öz-Suçu öz-Bağışlayan      1       1     öz-Dönüşü öz-Olumlayan  
(=el-Gafir el-Zenb)                     (=el-Kabil el-Tevb)     
Suçu Bağışlayan       3       1           Dönüşü Olumlayan   
(=Gafir Zenb)                (=Kabil Tevb)   

öz-Vuruşta öz-Şiddetli                18       2            öz-Dereceleri öz-Yükselten 
(=el-Şedid el-Đkab)                  (=el-Refi el-Derecat)   
Vuru şta Şiddetli      51      13        Dereceleri Yükselten   
(=Şedid Đkab)                  (=Refi Derecat)     

öz-Kudret Sahibi      26      54    öz-Egemenlik Sahibi  
(=Zi el-Tavl)                      (=Zu el-Arş)   
Kudret …………       1       2    Egemenlik …………        
(=…… Tavl)             (=……. Arş)     

öz-Yüce        6       8    öz-Büyük   
(=el-Aliyy)         (=el-Kebir)    
Yüce         5        28    Büyük     
(=Aliyy )           (=Kebir)   

       _____________     _____________                                          

           19x…      19x…   

öz-Tek           6       3    öz-Kuvvetli     
(=el-Vahid)         (=el-Kaviyy)      
Tek        24       8    Kuvvetli    
(=Vahid)          (=Kaviyy) 



Kudretli Mucize           24   
_____________________________________________________________________________________________        

 

öz-Hesaplandırmada öz-Hızlı     18       18           öz-Vuruşta öz-Şiddetli   
(=el-Seri el-Hisab)                  (=el-Şedid el-Đkab)      
Hesaplandırmada Hızlı      21       51                Vuruşta Şiddetli   
(=Seri Hisab)                  (=Şedid Đkab) 

öz-Đşitici          20        9    öz-Gören                     
(=el-Semi)          (=el-Basir)                           
Đşitici           27       42    Gören                             
(=Semi)           (=Basir)   

öz-Bilen        32       42    öz-Bilge    
(=el-Alim)            (=el-Hakim)   
Bilen                    129       55    Bilge   
(=Alim)              (=Hakim) 

öz-Yaratıcı         1       13    öz-Diri    
(=el-Halik)                                  (=el-Hayy)   
Yaratıcı          7        6    Diri   
(=Halik)              (=Hayy) 

         _____________     _____________                                          

          19x…      19x…  

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

öz-Yıldırıcı        6      49             öz-Lütuf Sahibi    
(=el-Kahhar)                           (=Zu el-Fadl)   
Yıldırıcı         0      41               Lütuf …………   
(=Kahhar)                             (=……. Fadl)    

öz-Üstün                   64       9    öz-Gören   
(=el-Aziz)           (=el-Basir)   
Üstün                    34      42    Gören    
(=Aziz)           (=Basir) 
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** Đlk olarak, burada dikkat edip şunu açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz                    
böylece yüce Rabbimize ait bu            
--(ilkin, o üçüncü kısımda, o sol tarafta, aşağıdan ikinci sırada yer alması gereken)-- “el-Kaviyy,”                        
ve --(ilkin, o ikinci kısımda, o sağ tarafta, yukarıdan birinci sırada yer alması gereken)-- “el-Kahhar;”             
ve --(ilkin, o ikinci kısımda, o sol tarafta, aşağıdan ikinci sırada yer alması gereken)-- “el-Gaffar,”                         
ve --(ilkin, o birinci kısımda, o sağ tarafta, yukarıdan birinci sırada yer alması gereken)-- “el-Alim” 
Đsimlerinin yerlerini böylece özel olarak değiştirdik, en başta, yüce Rabbimizin bu husustaki bu en Bilge 
ve hikmetli direktifleri (=16/101-102) doğrultusunda, burada da böylece birbirlerini tam bütünleyici,     
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, yukarıdaki Tablomuzda biz böylece                      
yüce Rabbimize ait bu (tekil, yani “bir” Kelimeden oluşan) en güzel Đsimlerinin  

el-Aziz (40/2)   el-Semi (40/20)  el-Basir (40/20)                            
el-Aziz (40/8)   el-Semi (40/56)  Basir (40/44)                         
el-Aziz (40/42)      el-Basir (40/56) 

herbirini böylece doğrulukla ve sadece “birer” kez Tablomuza dahil ettik. Ve akabinde, buradaki bu               
en güzel Đsimlerinin (=“el-Aziz”  40/42 &  “el-Basir”  40/56) bu “üçüncü” tekrarlarını ise böylece                        
tam karşılıklı olarak Tablomuzda o alt bölgeye doğrulukla yerleştirdik, yüce Rabbimizin bu bağlamdaki 
bu en temel Ayetlerde (=74/28-30) vermiş olduğu bu mutlak Direktifi doğrultusunda yine, en başta. 
(Lütfen, bu hususta tekrar bkz. sh. 18)             
Ve daha sonra ise, yüce Rabbimize ait bu (bileşik, yani “iki” Kelimeden oluşan) en güzel Đsmini   

Şedid el-Đkab (40/3)             
Şedid el-Đkab (40/22) 

ise, böylece en özgün ve istisnai bir şekilde doğrulukla “iki” kez Tabloya dahil ettik, yüce Rabbimizin 
buradaki bu en Bilge ve hikmetli Direktifleri (=28/68 & 33/36) doğrultusunda yine, en başta. 

** Üçüncü olarak, burada şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz böylece                      
yüce Rabbimize ait bu iki en güzel Đsmini  

=Zi el-Tavl (40/3)             
=Zu el-Ar ş (40/15) 

böylece tam karşılıklı ve mükemmel olarak eşleştirdik, en ilkin; ve akabinde ise, tek kalan bu en güzel 
Đsmini  

=leZu Fadl (40/61)  
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bu vesileyle böylece Tablomuzda o alt bölgeye doğrulukla yerleştirdik, yüce Rabbimizin bu bağlamdaki  
bu en temel Ayetlerde (=74/28-30) vermiş olduğu bu mutlak Direktifi doğrultusunda yine, en başta. 
(Lütfen, bu hususta tekrar bkz. sh. 18) 

** Dördüncü olarak, burada şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yüce Rabbimiz tarafından yukarıda bize 

ilkin bu en kritik ve özel “40.” Sure/Bölüm (=40/1-85) içinde böylece bildirilip kuvvetle vurgulanmış 
olan bu herbir en güzel “Đsmi,” 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 yüce Rabbimizin tüm bu en güzel “Đsimlerine” mutlak onur vermeleri için istisnasız olarak 

aynen hesaba dahil etmekteyiz, yüce Rabbimizin burada (=40/1-85) 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 de “Đhtişamlı Bir Mucize 1 & 2” dosyalarında da böylece aynen izlediğimiz yüce Rabbimize ait                            
en mükemmel, dosdoğru ve değişmez Đlahi Prensiptir.                                                                                                                                                              

** Son 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                          
“40.” Sure/Bölümde aynen böylece vurgulanmış olan bu en özgün formlarıyla (=yani Halik , Kahhar ,                
Kebir , vb.) Tabloya doğrulukla dahil edildiler, bunun dışındaki tüm diğer --vurgulu veya vurgusuz, veya 
müennes/dişil, vs.-- bu gibi değişik formlar (=yani Hallak, Kahir, Kebiret, 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 de “Đhtişamlı Bir Mucize 1 & 2” 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)             
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O halde, en son olarak, şimdi burada Kuran-Haberde bu bağlamda bu en kritik ve önemli              
Ayetleri de şöylece ve açıkça görelim, birlikte:  

==========                
18- Onları yaklaşmakta olan o Güne (=44/10-16) karşı uyar; o zaman yürekler gırtlaklara 
dayanır, yutkunur dururlar. Haksızlık edenler için --şimdi, “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafı 
böyle gaddar, cahil ve kibirli bir şekilde; 22/72 böylece reddettikleri takdirde; 35/39-- ne 
koruyucu bir “dost,” --şimdi, “19” kodlu o Tablolarda, o sağ tarafı böyle gaddar, cahil ve kibirli 
bir şekilde; 22/72 böylece reddettikleri takdirde; 35/39-- ne de sözü dinlenir bir “şefaatçi” 
yoktur! 

19- (Çünki AL-LAH) o “gözlerin” --şimdi, “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafa karşı; 29/47 
böylece sergiledikleri-- hainliklerini, ve o “göğüslerin” --şimdi, “19” kodlu o Tablolarda, o sağ 
tarafa karşı; 29/49 böylece-- sakladıkları (garezlerini) bilmektedir! 

20- AL-LAH, o “Gerçek” (=buradaki “19” kodlu, o “Simetrik Mucizeye” dair en özel bir 
atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve özellikle en özgün bir “Gerçek” (=el-Hak) 
olarak da nitelendirilmiş olan yine, en başta; 39/23, 41 = 74/30-31) ile hükmeder. Oysa O'nun 
dışında çağırdıkları (o kimseler) ise (bunun gibi, veya buna denk olabilecek) hiçbir şeyle 
hükmedemezler! (Çünki) şüphesiz AL-LAH, ancak O’dur --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o 
Tablolarda da,              

    --o sol tarafta da, böylece--      --o sağ tarafta da, böylece-- 

                  “Đşiten,”          “Gören!” 

(Kuran-Haber 40/18-20) 

 

35- Ki onlar, AL-LAHın o --“19” kodlu-- “Đşaretleri ” konusunda kendilerine gelmiş (geçerli) 
hiçbir Kanıt olmaksızın --işte, şimdi yukarıda o sol tarafa karşı & o sağ tarafa karşı; 29/47 & 49 
böyle haksızca-- mücadele edip dururlar. (Bu durum) AL-LAH katında da, inananlar katında da 
büyük bir kınayışla (karşılanır).  

Dolayısıyla, AL-LAH --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol taraftaki 
“Đşaretlere” karşı; 29/47 böyle-- her “büyüklenici,” --o sağ taraftaki “Đşaretlere” karşı; 29/49 
böyle-- (her) “zorbalık edicinin” kalbini (bu takdirde; 41/5) böylece mühürler! 

(Kuran-Haber 40/35) 
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51- Şüphesiz Biz o “Elçilerimize” ve (onlarla birlikte) tüm o inananlara (o halde, bu bağlamda, 
şimdi lütfen, en başta hem de mutlaka bkz. “Muhteşem Bir Mucize 1 & 2” dosyaları)                         
dünya hayatında ve de Tanıkların kalkacakları o Gün (=39/68-70) muhakkak yardım edeceğiz! 

52- Haksızlık edenlere kendi (boş) mazeretlerinin hiç bir yarar sağlamayacağı o Gün;                                       
(çünki) --işte, şimdi  “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafı böyle gaddar, cahil ve kibirli bir 
şekilde; 22/72 & 41/5 böylece inatla reddetmeye devam ettikleri takdirde; 35/39-- o “lanet” 
onlar için (olacaktır), ve --işte, şimdi “19” kodlu o Tablolarda, o sağ tarafı böyle gaddar, cahil ve 
kibirli bir şekilde; 22/72 & 41/5 böylece inatla reddetmeye devam ettikleri takdirde; 35/39--                
o “en kötü yurt” onlar için (olacaktır)! 

(Kuran-Haber 40/51-52) 

 

55- Şu halde sen sabret; (çünki) şüphesiz, AL-LAHın o vadi Gerçektir (=39/74-75)!                                      

Ve günahın için bağışlanma dile, ve --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol 
taraftaki tüm o “Đşaretlerden” ötürü de; 29/47 böylece-- “akşamleyin,” ve --o sağ taraftaki              
tüm o “Đşaretlerden” ötürü de; 29/49 böylece-- “sabahleyin” Rabbini övgüyle an! 

56- Şüphesiz, kendilerine gelmiş hiçbir (geçerli) Kanıt olmadığı halde, AL-LAHın o                           
--“19” kodlu-- “Đşaretleri ” konusunda --işte, şimdi yukarıda o sol tarafa karşı & o sağ tarafa 
karşı; 29/47 & 49 böyle haksızca-- mücadele edenlere gelince; onların göğüslerinde kendisine 
asla ulaşamayacakları bir büyüklük (ihtirasından) başkası yoktur.  

Öyleyse, sen AL-LAHa sığın. (Çünki) şüphesiz, ancak O’dur --işte, şimdi yine yukarıda                      
“19” kodlu o Tablolarda da,              

  --o sol tarafta da, böylece--      --o sağ tarafta da, böylece-- 

                “Đşiten,”         “Gören!” 

 

(Kuran-Haber 40/55-56) 
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58- Öyleyse --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, O’nun o sol taraftaki tüm o 
“Đşaretlerine” karşı; 29/47 böylece de-- “kör” olanla, --O’nun o sağ taraftaki tüm o 
“Đşaretlerini ;” 29/49 böylece de-- “gören” asla bir olmaz;       
ve de (böylece) iman edip o “Uzlaştırıcılıklar ” için çalışanlar (=buradaki “19” kodlu,                          
bu “Simetrik Mucizelere” dair de en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece 
ve özellikle “Uzlaştırıcılıklar ” (=el-Salihat) için çalışmak olarak da nitelendirilmiş olan yine,               
en başta; 2/25-26 = 74/30-31) ile, (böylece) kötülük yapan da (=2/26-27)!  

Ne de az “Anış” alıyorsunuz (=şimdi yine buradaki “19” kodlu, bu “Simetrik Mucizeye” dair  
en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve özellikle en özgün bir “Anış” 
(=Zikra ) olarak da nitelendirilmiş olan yine, en başta; 74/30-31)!   

59- Şüphesiz, --(bu gibi bazı büyük Afet ve Alametlerin gerçekleşeceği)-- o Saat (=44/10-16) 
yaklaşarak gelmektedir; bunda hiçbir kuşku yoktur. Ancak insanların çoğu hala inanmıyorlar! 

(Kuran-Haber 40/58-59) 

 

69- AL-LAHın o --“19” kodlu-- “Đşaretleri ” hakkında --işte, şimdi yukarıda o sol tarafa karşı & 
o sağ tarafa karşı; 29/47 & 49 böyle haksızca-- mücadele edenleri gördün mü; nasıl da 
döndürülüyorlar? 

70- Ki onlar --“19” kodlu-- o “Yazıtı” (=39/23 & 74/30-31) ve (orada) o “Elçilerimizle” 
gönderdiğimizi --(o halde, bu hususta lütfen, şimdi o “Muhteşem Bir Mucize 2” dosyasında,               
sh. 5-6yı da muhakkak görmeliyiz yine, en başta)-- yalanladılar. O halde, artık yakında 
bileceklerdir. 

71- Boyunlarında demir halkalar ve (ayaklarında) zincirler olduğu halde sürüklenecekler. 

72- (Çünki) --işte, şimdi “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafı böyle gaddar, cahil ve kibirli bir 
şekilde; 22/72 & 85/4-10 böyle zorbaca reddetmeye devam ettikleri takdirde; 35/39-- o “Kaynar 
suyun” içinde; sonra --işte, şimdi “19” kodlu o Tablolarda, o sağ tarafı böyle gaddar, cahil ve 
kibirli bir şekilde; 22/72 & 85/4-10 böyle zorbaca reddetmeye devam ettikleri takdirde; 35/39--              
--(buradaki kendi bu gibi zorbalıklarını orada böylece kendileri aynen tatmak üzere; 40/17, 40)--                       
o “Ateşte” tutuşturulacaklar! 
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73- Sonra onlara denilecek: O “ortak koştuklarınız” nerede? 

74- AL-LAHın dışında --(burada böylece O’na --Dini Hükümler Koyma Yetkisinde-- “ortaklar” 
kılıp edindiğiniz; 42/21)! Derler ki: Bizi bırakıp kayboldular. Hayır, biz önceleri meğer   
(geçerli) hiçbir şeyi isteyip çağırıyor değilmişiz! Đşte, AL-LAH o inkarcıları böyle şaşırtıp 
saptırır. 

75- Çünki işte bu, sizin yeryüzünde o “Gerçeğin” (=buradaki “19” kodlu, o “Simetrik 
Mucizeye” dair en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve özellikle                          
en özgün bir “Gerçek” (=el-Hak) olarak da nitelendirilmiş olan yine, en başta; 39/23, 41                  
= 74/30-31) dışında --işte, şimdi yukarıda o sol tarafa karşı, böylece de-- “şımarıp azmanız,”             
ve --işte, şimdi yukarıda o sağ tarafa karşı, böylece de-- “azgınlık etmeniz” dolayısıyladır! 

76- O halde, --(işte, şimdi burada bu takdirde; 4/17-18, o vakit orada onlara şöyle denilecek):   
Haydi içinde --(orada bu takdirde/bundan ötürü; 6/27-28)-- ebedi kalıcılar olarak o Cehennemin 
kapılarından girin! Artık o büyüklenicilerin konaklama yeri ne kötüdür! 

77- Şu halde sen sabret, (çünki) şüphesiz, AL-LAHın o vadi Gerçektir (=39/74-75)!   
Sonunda ya onlara vadettiğimiz --(buradaki bu gibi bazı büyük Afet ve Alametlerin; 44/10-16)-- 
bir kısmını sana göstereceğiz, ya da --(henüz bunlar gelmeden önce)-- seni vefat ettireceğiz. 
Nihayet (en sonunda) onlar da Bize döndürülecekler. 

78- Andolsun, Biz senden önce de Elçiler gönderdik; onlardan kimini (burada) sana aktarıp 
anlattık ve kimini anlatmadık. Ve bir “Elçiye” AL-LAHın izni olmaksızın --“19” kodlu--                      
bir “Đşareti” getirmesi asla mümkün değildir. O halde, artık AL-LAHın Emri geldiği zaman                              
o “Gerçek” (=buradaki “19” kodlu, o “Simetrik Mucizeye” dair en özel bir atıftır,                                  
yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve özellikle en özgün bir “Gerçek” (=el-Hak)                     
olarak da nitelendirilmiş olan yine, en başta; 45/6 = 74/30-31) ile/üzere hüküm verilir; ve işte, 
burada (hala) o batılı (=45/7) savunanlar hüsrana uğrarlar! 

 

(Kuran-Haber 40/69-78)           
============ 
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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-ikinci                                           
en Has ve muhteşem bu “Kudretli” 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              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


