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         KURAN-HABER’DE                                                                                           

O EN GÜZEL “ĐSĐMLER” 

Burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde şimdi de bu en kritik ve özel “23.” Sure/Bölümde 

böylece özel olarak ve ard arda anmış olduğu tüm o en güzel “Đsimlerinin” (=23/1-118) 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 “23.” Sure/Bölümde 
burada da en başta böylece özel olarak ve ard arda anmış olduğu tüm o en güzel “Đsimlerinin” 

(=23/1-118) 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-- 
şöylece birer birer görüp açıkça idrak edelim aşağıda, en ilkin:  

öz-İyi (=el-Hayr)             

toplam 14 kez anılmış 

3/26     7/188  17/11  22/77  38/32  50/25  70/21  
3/104    10/11  21/35  33/19  41/49  68/12  100/8 

İyi (=Hayr)              

toplam 162 kez anılmış 

2/54    3/110  9/3  19/73  28/60  2/158  33/25  

2/61    3/115  9/41  19/76  28/80  2/180  46/11  

2/103    3/150  9/61  19/76  28/84  2/184  47/21  

2/105   3/157  9/109  20/73  29/16  2/269  49/5  

2/106   3/178  10/58  20/131 30/38  3/110  49/11  

2/110   3/198  10/107 21/89  34/39  3/180  49/11  

2/184   4/25  10/109 22/11  37/62  4/19  64/16  

2/184   4/59  11/84  22/30  38/76  4/46  66/5  

2/197    4/77  11/86  22/36  41/40  4/66  68/32  

2/197    4/114  12/39  22/58  42/36  4/149  70/41  

2/215   4/127  12/57  23/29  43/32  4/170  73/20  

2/215    4/128  12/59  23/72  43/52  4/171  99/7  

2/216   5/114  12/64  23/72  43/58  6/158   
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2/220    6/17  12/80  23/109 44/37  8/23    

2/221   6/32  12/109 23/118 54/43  8/70    

2/221     6/57  16/30  24/11  58/12  8/70     

2/263   7/12  16/76  24/27  61/11  9/74    

2/271    7/26  16/95  24/60  62/9  11/31    

2/272    7/85  16/126 25/15  62/11  16/30    

2/272    7/87  17/35  25/24  62/11  18/36    

2/273    7/89  18/44  27/36  73/20  18/40    

2/280   7/155  18/44  27/59  87/17  18/81    

3/15    7/169  18/46  27/89  93/4  24/12    

3/30     8/19  18/46  28/24  97/3  24/33    

3/54  8/30  18/95  28/26  98/7  25/10 

öz-rızıklandırıcılar (=el-razıkin/un)           

toplam 5 kez anılmış 

5/114  22/58  23/72  34/39  62/11 

rızıklandırıcılar (=razıkin/un)            

toplam 1 kez anılmış 

15/20 

öz-ağırlayıcılar (=el-munzılin/un)         

toplam 3 kez anılmış 

12/59  23/29  56/69 

ağırlayıcılar (=munzılin/un)         

toplam 2 kez anılmış 

29/34  36/28   
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öz-Şerefli (=el-Kerim)           
toplam 3 kez anılmış 

23/116  44/49  82/6 

Şerefli (=Kerim )            
toplam 24 kez anılmış 

4/31  17/23  26/58  33/31  44/17  57/11    
8/4  22/50  27/29  33/44  44/26  57/18     
8/74  24/26  27/40  34/4  56/44  69/40     
12/31  26/7  31/10  36/11  56/77  81/19 

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    
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   
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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 

 

Sınayıcılar (=Mubtelin/un)         

toplam 1 kez anılmış 

23/30 

öz-Ölçüleyiciler (=el-Kadirun/in)         

toplam 1 kez anılmış   

77/23 

Ölçüleyiciler (=Kadirun/in)         

toplam 6 kez anılmış 

10/24  23/8  23/95  68/25  70/40  75/4   

 

öz-İyi (=el-Hayr)             

toplam 14 kez anılmış 

3/26     7/188  17/11  22/77  38/32  50/25  70/21  
3/104    10/11  21/35  33/19  41/49  68/12  100/8 

İyi (=Hayr)              

toplam 162 kez anılmış 

2/54    3/110  9/3  19/73  28/60  2/158  33/25  

2/61    3/115  9/41  19/76  28/80  2/180  46/11  

2/103    3/150  9/61  19/76  28/84  2/184  47/21  

2/105   3/157  9/109  20/73  29/16  2/269  49/5  

2/106   3/178  10/58  20/131 30/38  3/110  49/11  

2/110   3/198  10/107 21/89  34/39  3/180  49/11   
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2/184   4/25  10/109 22/11  37/62  4/19  64/16  

2/184   4/59  11/84  22/30  38/76  4/46  66/5  

2/197    4/77  11/86  22/36  41/40  4/66  68/32  

2/197    4/114  12/39  22/58  42/36  4/149  70/41  

2/215   4/127  12/57  23/29  43/32  4/170  73/20  

2/215    4/128  12/59  23/72  43/52  4/171  99/7  

2/216   5/114  12/64  23/72  43/58  6/158    

2/220    6/17  12/80  23/109 44/37  8/23    

2/221   6/32  12/109 23/118 54/43  8/70    

2/221     6/57  16/30  24/11  58/12  8/70     

2/263   7/12  16/76  24/27  61/11  9/74    

2/271    7/26  16/95  24/60  62/9  11/31    

2/272    7/85  16/126 25/15  62/11  16/30    

2/272    7/87  17/35  25/24  62/11  18/36    

2/273    7/89  18/44  27/36  73/20  18/40    

2/280   7/155  18/44  27/59  87/17  18/81    

3/15    7/169  18/46  27/89  93/4  24/12    

3/30     8/19  18/46  28/24  97/3  24/33    

3/54  8/30  18/95  28/26  98/7  25/10 

öz-esirgeyiciler (=el-rahimin/un)           

toplam 6 kez anılmış 

7/151  12/64  12/92  21/83  23/109  23/118 

Güzel (=Ahsen)            
toplam 34 kez anılmış    

2/138   6/152  16/97  18/7  24/38  37/125 41/34  

4/59     9/121  16/125 19/73  25/24  39/23  46/16  

4/86    11/7  17/34  19/74  25/33  39/35  67/2  

4/125   12/3  17/35  23/14  29/7  39/55  95/4  

5/50  16/96  17/53  23/96  29/46  41/33 

öz-yaratıcılar (=el-halıkin/un)         

toplam 4 kez anılmış             

23/14  37/125 52/35  56/59 
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Bilir (=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 

Görünmez (=Gayb)              

toplam 6 kez anılmış  

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

öz-Sahip (=el-Melik)            

toplam 9 kez anılmış 

12/43   12/72  23/116         

12/50   12/76  59/23          

12/54   20/114 62/1   

Sahip (=Melik)             

toplam 7 kez anılmış 

1/4    3/26  114/2          

2/246   18/79            

2/247   43/77   

öz-Gerçek (=el-Hak)            

toplam 194 kez anılmış 

2/26    6/30  10/35  21/55  34/43  46/3     
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2/42    6/57  10/36  21/97  34/48  46/7    
2/42    6/62  10/76  21/112  34/49  46/20    
2/61     6/66  10/77  22/6  35/24  46/30    
2/71    6/73  10/82  22/54  35/31  46/34    
2/91     6/73  10/94  22/62  37/37  47/2    
2/109    6/93  10/108  23/41  38/22  47/3    
2/119    6/114  11/17  23/62  38/26  48/27     
2/144    6/151  11/45  23/70  38/84  48/28    
2/146    7/8  11/120  23/70  38/84  50/5    
2/147    7/33  12/51  23/71  39/2  50/19    
2/149    7/43  13/1  23/90  39/5  50/42    
2/176    7/53  13/14  23/116  39/41  53/28    
2/213    7/89  13/17  24/25  39/69  57/16    
2/213    7/105  13/19  24/25  39/75  60/1    
2/252    7/118  14/19  24/49  40/5  61/9    
2/282    7/146  14/22  25/26  40/20  64/3    
2/282  7/159  15/8  25/33  40/25  78/39    
3/3    7/169  15/55  25/68  40/75  103/3    
3/60    7/181  15/64  27/79  40/78      
3/62     8/5  15/85  28/3  41/15      
3/71     8/6  16/3  28/39  41/53      
3/71     8/7  16/102  28/48  42/17      
3/108    8/8  17/33  28/53  42/18      
3/154     8/32  17/81  28/75  42/24      
4/105    9/29  17/105  29/44  42/42      
4/170     9/33  17/105  29/68  43/29      
4/171    9/48  18/13  30/8  43/30      
5/27     10/5  18/29  31/30  43/78      
5/48     10/23  18/44  32/3  43/78      
5/48     10/30  18/56  33/4  43/86      
5/77     10/32  19/34  33/53  44/39      
5/83     10/32  20/114  34/6  45/6      
5/84      10/35  21/18  34/23  45/22      
6/5  10/35  21/24  34/26  45/29     
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Gerçek (=Hak)            

toplam 50 kez anılmış 

2/121    10/53  30/60  51/19  4/122  12/100    
3/21     10/53  31/33  51/23  4/151  16/38    
3/86    10/55  35/5  56/95  7/44  18/98    
3/102    11/79  38/64  57/27  7/44  30/47    
3/112    18/21  39/67  69/51  8/4  31/9    
3/181    22/40  40/55  70/24  8/74      
4/155    22/74  40/77  2/180  9/111      
5/116    22/78  45/32  2/236  10/4      
6/91  28/13  46/17  2/241  10/103 

 

öz-Azametli (=el-Azim)          

toplam 35 kez anılmış 

2/105    8/29  9/111  26/63  40/9  56/96  62/4  
2/255    9/63  10/64  27/26  42/4  57/12  64/9  
3/74    9/72  15/87  37/60  44/57  57/21  69/33  
4/13    9/89  21/76  37/76  56/46  57/29  69/52  
5/119  9/110  23/86  37/115  56/74  61/12  78/2 

Azametli (=Azim)           

toplam 71 kez anılmış 

2/7    4/54  5/9  10/15  24/16  33/71  49/3  

2/49    4/67  5/33  12/28  24/23  37/107 56/76  

2/114    4/73  5/41  14/6  26/135 38/67  64/15  

3/105    4/74  6/15  16/94  26/156 39/13  68/4  

3/172    4/93  7/59  16/106 26/189 41/35  83/5  

3/174   4/95  7/116  17/40  27/23  43/31    

3/176   4/113  7/141  19/37  28/79  45/10    

3/179   4/114  8/28  22/1  31/13  46/21    

4/27    4/146  8/68  24/11  33/29  48/5    

4/40    4/156  9/22  24/14  33/35  48/10    

4/48  4/162  9/101  24/15  33/53  48/29  
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Bilici (=A’lem)             

toplam 49 kez anılmış 

2/140  6/58  12/77  17/55  20/104  29/10  53/32  
3/36     6/117  16/101  17/84  22/68  29/32  53/32  
3/167    6/117  16/125  18/19  23/96  39/70  60/1  
4/25     6/119  16/125  18/21  26/188  46/8  60/10  
4/45     6/124  17/25  18/22  28/37  50/45  68/7  
5/61     10/40  17/47  18/26  28/56  53/30  68/7  
6/53  11/31  17/54  19/70  28/85  53/30  84/23 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

öz-habersizler (=el-gafilin/un)           

toplam 4 kez anılmış 

7/179  7/205  12/3  16/108 

habersizler (=gafilin/un)            

toplam 13 kez anılmış 

6/131  7/136  7/172  10/29  12/13  30/7  46/5  

6/156  7/146  10/7  10/92  23/17  36/6 

öz-başka (=el-aher)             

toplam 3 kez anılmış 

5/27  12/36  12/41 

başka (=aher)             

toplam 12 kez anılmış 

9/102   17/22  23/14  25/68  28/88  50/26    

15/96  17/39  23/117 26/213 38/58  51/51 
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O halde, işte şimdi burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde şimdi bu açıdan                           
bu en kritik ve özel “23.” Surede/Bölümde böylece en Bilge ve hikmetli bir tarzda anılmış olan             

tüm o en güzel “Đsimlerini” (=23/1-118) aşağıda ard arda şöylece birer birer görelim, en ilkin: 
=======             
14- … Đşte, öz-yaratıcıların En Güzeli (olan) AL-LAH (böylece) yüceltilmektedir! (23/14)  
=======      

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

öz-yaratıcıların öz-Güzeli          
(=el-Ahsen el-halıkin)          
yaratıcıların Güzeli          
(=Ahsen halıkin)    

=======             
18- … Ve şüphesiz, “Biz” (=AL-LAHa, ve de ardından Kendi Huzurunda hazır bulunan oradaki 
tüm o hizmetkar Melek kullarına dair toplu bir atıftır; o halde, bu hususta lütfen, şimdi: Kuran-Haber 

“69/17” Ayetini muhakkak görmeliyiz, en başta)-- o (suyu) gidermeye (güç yetirip) Ölçüleyicileriz.   
=======  

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

öz-Ölçüleyiciler            
(=el-Kadirun)            
Ölçüleyiciler            
(=Kadirun)    

=======             
29- … ve Sen öz-ağırlayıcıların En Đyisisin. (23/29)         
======= 

O halde, şimdi yukarıda yüce Rabbimize ait bu en güzel “Đsmini” bu Tablomuza şöylece 
yerleştireceğiz, üçüncü olarak:          
        öz-ağırlayıcıların öz-Đyisi    
        (=el-Hayr el-munzılin)   
        ağırlayıcıların Đyisi     
        (=Hayr munzılin)                                                                   
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=======             
30- … ve şüphesiz, Biz mutlak Sınayıcılarız. (23/30)          
=======     

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

öz-Sınayıcılar     
(=el-Mubtelin)    
Sınayıcılar     
(=Mubtelin)  

=======                
51- … Şüphesiz, Ben (tüm) yapmakta olduklarınızı Bilenim. (23/51)     
======= 

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

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

=======             
72- … Ve O, öz-rızıklandırıcıların En Đyisidir . (23/72)         
=======  

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

öz-rızıklandırıcıların öz-Đyisi   
(=el-Hayr el-razıkin)    
rızıklandırıcıların Đyisi   
(=Hayr razıkin)   
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=======             
86- … ve o arşın Rabbi, öz-Azametli (olan AL-LAH). (23/86)     
=======  

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

öz-Azametli           
(=el-Azim)             
Azametli            
(=Azim)    

=======             
92- Biliridir öz-görünmezin ve … (23/92)        
======= 

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

öz-görünmezin öz-Biliri           
(=el-Alim el-gayb)              
görünmezin Biliri           
(=Alim gayb)    

=======             
95- Ve şüphesiz, Biz onlara vadettiğimiz o şeyi (burada) sana göstermeye (güç yetirip) 
Ölçüleyicileriz. (23/95)           
======= 

*Lütfen, dikkat edip görelim ki, burada yüce Rabbimize ait bu en güzel Đsmini (=Ölçüleyiciler: 
Kadirun ) bundan önce halihazırda zaten yukarıda bu Tablomuza aynen böylece ve doğrulukla 
yerleştirmiş bulunmaktayız, o ikinci sırada.  
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=======             
96- … Biz, onların neler nitelendirdiklerini en iyi Biliciyiz . (23/96)      
======= 

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

öz-Bilici            
(=el-A’lem)               
Bilici            
(=A’lem)       

=======             
109- … ve Sen öz-esirgeyicilerin En Đyisisin. (23/109)       
======= 

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

öz-esirgeyicilerin öz-Đyisi           
(=el-Hayr el-rahimin)          
esirgeyicilerin Đyisi            
(=Hayr rahimin)                                                                    

=======             
116- Đşte, öz-gerçeğin öz-Sahibi olan AL-LAH (böylece) yüceltilmektedir; … (23/116)   
======= 

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

öz-gerçeğin öz-Sahibi   
(=el-Melik el-hakk)    
gerçeğin Sahibi     
(=Melik hakk)   
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=======             
116- … o arşın Rabbi, öz-Şerefli (olan AL-LAH). (23/116)         
=======  

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

öz-Şerefli     
(=el-Kerim)     
Şerefli     
(=Kerim)  

=======             
118- … ve Sen öz-esirgeyicilerin En Đyisisin. (23/118)          
=======  

*Lütfen, dikkat edip görelim ki, burada yüce Rabbimizin bu en güzel Đsmini (=öz-esirgeyicilerin 
En Đyisi: Hayru el-rahimin ) bundan önce halihazırda zaten yukarıda bu Tablomuza aynen 
böylece ve doğrulukla yerleştirmiş bulunmaktayız, o onbirinci sırada.  

 

=======             
17- … ve Biz (hiçbir an) yaratıştan habersizler olmuş değiliz. (23/17) 

***          

117- Ve her kim AL-LAHın yanında bir başka ilah ararsa, … (23/117)    
=======  

O halde, şimdi yukarıda yüce Rabbimize hiçbir zaman ve hiçbir yerde asla ve kesinlikle                         
ait olamayacak olan bu iki “en çirkin ismi” burada yine bu bağlamda yüce Rabbimizin bu                    
en kritik ve temel Ayetlerdeki (=74/28-30) bu apaçık ve kesin Direktifi doğrultusunda 
Tablomuzda o alt bölgeye, --o sol tarafta & o sağ tarafta-- aynen şöylece atacağız, nihai olarak:   

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

öz-habersizler                 öz-başka      
(=el-gafilin)                   (=el-aher)     
habersizler                 başka      
(=gafilin)                    (=aher) 
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** Burada lütfen, dikkat edip açıkça görelim ki, yukarıda yüce Rabbimize ait oradaki bu                         
-ilk- iki en güzel Đsmini (=“Ahsenu el-halıkin,” ve “Kadirun ”) böylece en başta doğrulukla                            
o sol tarafa yerleştirdik, ve hemen ardından bunları orada bu (=“Hayru el-munzılin,” ve 
“Mubtelin ”) en güzel Đsimleriyle böylece tam paralel ve mükemmel bir şekilde eşleştirdik;   

ve daha sonra, yukarıda yüce Rabbimize ait oradaki bu -ikinci- iki en güzel Đsmini (=“Alim, ” ve 
“Hayru el-razıkin ”) böylece en başta doğrulukla o sağ tarafa yerleştirdik, ve ardından bunları 
orada bu (=“Azim,” ve “Hayru el-rahimin ”) en güzel Đsimleriyle yine böylece tam paralel ve 
mükemmel bir şekilde eşleştirdik;           

ve daha sonra, yukarıda yüce Rabbimize ait oradaki bu -son- iki en güzel Đsmini (=“Alimi                    
el-gayb,” ve “A’lem”) böylece en başta yine doğrulukla o sol tarafa yerleştirdik, ve hemen 
ardından bunları orada bu (=“Meliku el-hakk, ” ve “Kerim ”) en güzel Đsimleriyle böylece yine 
tam paralel ve mükemmel bir şekilde eşleştirdik;          
burada da böylece yine yüce Rabbimizin bu en Bilge ve mükemmel Planı (28/68 = 33/36) 
doğrultusunda, en başta.   

 

** Burada lütfen, ayrıca dikkat edip şunu da açıkça idrak edelim ki, yukarıda yüce Rabbimize ait 
bu iki en güzel “Đsmini:” 

=======             
86- … o arşın Rabbi, öz-Azametli (olan AL-LAH). (23/86)   

*** 

116- … o arşın Rabbi, öz-Şerefli (olan AL-LAH). (23/116)        
======= 

böylece birbirlerine tam paralel ve tam bütünleyici bir tarzda yukarıdaki Tablomuza doğrulukla 
yerleştirdik, yine yüce Rabbimizin buradaki bu en Bilge ve dosdoğru Direktifleri (18/1-2 = 4/82) 
doğrultusunda, en başta.   
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O halde, işte şimdi burada, bu en kritik ve özel “23.” Surede/Bölümde böylece yer alan                             

yüce Rabbimize ait tüm bu en güzel “Đsimlerin” (=23/1-118) 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 en net bir şekilde burada şimdi şöylece görebiliyoruz:    

öz-yaratıcıların öz-Güzeli   öz-ağırlayıcıların öz-Đyisi     
(=el-Ahsen el-halıkin)    (=el-Hayr el-munzılin)    
yaratıcıların Güzeli    ağırlayıcıların Đyisi      
(=Ahsen halıkin)      (=Hayr munzılin) 

öz-Ölçüleyiciler      öz-Sınayıcılar     
(=el-Kadirun)       (=el-Mubtelin)    
Ölçüleyiciler      Sınayıcılar     
(=Kadirun)        (=Mubtelin)    

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

öz-esirgeyicilerin öz-Đyisi     öz-rızıklandırıcıların öz-Đyisi  
(=el-Hayr el-rahimin)     (=el-Hayr el-razıkin)   
esirgeyicilerin Đyisi     rızıklandırıcıların Đyisi   
(=Hayr rahimin)       (=Hayr razıkin) 

öz-Biliri öz-görünmezin    öz-Sahibi öz-gerçeğin   
(=el-Alim el-gayb)      (=el-Melik el-hakk)      
Biliri görünmezin    Sahibi gerçeğin     
(=Alim gayb)      (=Melik hakk)   

öz-Bilici      öz-Şerefli     
(=el-A’lem)       (=el-Kerim)       
Bilici      Şerefli      
(=A’lem)      (=Kerim)       
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
öz-habersizler           öz-başka      
(=el-gafilin)             (=el-aher)     
habersizler           başka      
(=gafilin )              (=aher) 
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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) --işte, şimdi burada tüm bu                    
en güzel “Đsimlerini” de böylece-- iki şerli /çifterli (=mesaniye) halinde kapsayan bir Yazılı Belge 
olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “23.” Sure/Bölümde yüce Rabbimiz tarafından             

burada da en başta böylece özel olarak ve ard arda anılmış olan tüm bu en güzel “Đsimlerinin” (=23/1-118) 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 “2 ve 4” 
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-yaratıcıların öz-Güzeli  &  öz-ağırlayıcıların öz-Đyisi      
(=el-Ahsen el-halıkin)    (=el-Hayr el-munzılin)      
yaratıcıların Güzeli    &   ağırlayıcıların Đyisi    
(=Ahsen halıkin)       (=Hayr munzılin) 

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

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

     

öz-Azametli    &   öz-Bilen      
(=el-Azim)       (=el-Alim)       
Azametli     &  Bilen       
(=Azim)       (=Alim)      

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

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

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 --(yüce Rabbimize hiçbir yerde ve hiçbir zaman asla ve kesinlikle ait 
olamayacak olduklarından ötürü)-- bu açıdan böylelikle mutlak “dışlanmış” konumda kalacak olan bu iki                             
en çirkin ismin:  

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

  habersizler       başka      
(=gafilin )                       (=aher)                                                                 

orada bu nedenle bu özgün Söküp-Alıcı (=Sekar) sistem tarafından, her iki tarafta, yüce Rabbimizin emriyle,                   
böylece kesin bir tarzda dışlanacağını ve eleneceğini ; ve bunun akabinde ise, bu ilahi Sistemin bize az önce 
gördüğümüz Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “23.” Sure/Bölümdeki yüce Rabbimize ait tüm bu en güzel 
“Đsimlerin” böylece  hepsini o toplam tam “2 ve 4” 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 Kendisi dışında hiçkimse bilemez; 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 anılıp  
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 “Hayırlı 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-rızıklandırıcıların öz-Đyisi  19          17       öz-ağırlayıcıların öz-Đyisi   
(=el-Hayr el-razıkin/un)           (=el-Hayr el-munzılin/un)   
rızıklandırıcıların Đyisi             163         164       ağırlayıcıların Đyisi  
(=Hayr razıkin/un)              (=Hayr munzılin/un) 

öz-Şerefli       3          32       öz-Bilen     
(=el-Kerim)                   (=el-Alim)   
Şerefli      24         129            Bilen    
(=Kerim)              (=Alim) 

        _____________      _____________                                          

           19x…      19x…   

 

öz-Sınayıcılar       0         1 + 1       öz-Ölçüleyiciler    
(=el-Mubtelin/un)             (=el-Kadirun/in)   
Sınayıcılar        1         6 + 6       Ölçüleyiciler  
(=Mubtelin/un)             (=Kadirun/in)    

öz-esirgeyicilerin öz-Đyisi            20 + 20             4      öz-yaratıcıların öz-Güzeli 
(=el-Hayr el-rahimin/un)                (=el-Ahsen el-halıkin/un)  
esirgeyicilerin Đyisi          162 + 162          34           yaratıcıların Güzeli  
(=Hayr rahimin/un)              (=Ahsen halıkin/un) 

öz-Biliri öz-görünmezin    42          203       öz-Sahibi öz-gerçeğin  
(=el-Alim el-gayb)              (=el-Melik el-hakk)    
Biliri görünmezin     19           57       Sahibi gerçeğin    
(=Alim gayb)                           (=Melik hakk)  
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öz-Azametli     35           0     öz-Bilici    
(=el-Azim)              (=el-A’lem)   
Azametli     71           49     Bilici    
(=Azim)                (=A’lem)      

        _____________      _____________                                          

          19x…      19x…       

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

öz-habersizler    4                 3     öz-başka    
(=el-gafilin/un)                  (=el-aher)   
habersizler     13           12     başka    
(=gafilin/un)                (=aher) 
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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, o ikinci sırada yer alması 
gereken)-- “el-Kadirun, ” ve --(ilkin, o ikinci kısımda, o sol tarafta, o birinci sırada yer alması gereken)-- 
“el-Azim,” ve sonra, --(ilkin, o birinci kısımda, o sağ tarafta yine o ikinci sırada yer alması gereken)--  
“el-Mubtelin,” ve --(ilkin, o ikinci kısımda, o sağ tarafta yine o birinci sırada yer alması gereken)--                  
“el-Alim” Đsimlerinin yerlerini, yüce Rabbimizin bu Emriyle (=16/101-102) böylece özel olarak 
değiştirdik, en başta;                                  
ve sonra, --(ilkin, o birinci kısımda, o sol tarafta, o birinci sırada yer alması gereken)-- “el-Ahsenu           
el-halıkin,” ve --(ilkin, o ikinci kısımda, o sağ tarafta, o ikinci sırada yer alması gereken)-- “el-Hayru           
el-razıkin,” ve sonra, --(ilkin, o birinci kısımda, o sol tarafta, şimdi o ikinci sırada yer alması gereken)-- 
“el-Azim,” ve --(ilkin, o ikinci kısımda, o sağ tarafta, o dördüncü sırada yer alması gereken)-- “el-Kerim” 
Đsimlerinin yerlerini de böylece özel olarak değiştirdik;        
ve sonra da, yüce Rabbimize ait bu  --(ilkin, o ikinci kısımda, şimdi böylece o sol tarafta & o sağ tarafta,  
o birinci sırada yer alan)-- “el-Kadirun ”  & “ el-Mubtelin,” ve --(ilkin, yine o ikinci kısımda, şimdi 
böylece o sol tarafta & o sağ tarafta, o sonuncu sırada yer alan)-- “el-A’lem” & “ el-Azim” Đsimlerinin 
yerlerini de oralarda böylece özel olarak değiştirdik, en son olarak; yine yüce Rabbimizin bu husustaki  
bu en Bilge ve hikmetli direktifleri (=16/101-102) doğrultusunda, burada da böylece yine tam paralel ve 
mükemmel Simetrik bir tarzda yine, 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 “Đmtiyazlı Bir  
Mucize 1” dosyasında sh. 24ü de muhakkak görmeliyiz yine, en ilkin.)     

** Đkinci olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, burada bu açıdan bu en özel ve 
kritik “ 23.” Surede/Bölümde, yüce Rabbimiz tarafından yukarıda böylece ve özellikle “ikişer” kez anılmış 
olan bu iki en güzel Đsmini:   

Ölçüleyiciler                        
(=Kadirun ) (=yukarıda böylece 23/18 & 23/95 Ayetlerinde)    

öz-esirgeyicilerin En Đyisi            
(=Hayru el-rahimin ) (=yukarıda böylece 23/109 & 23/118 Ayetlerinde)  

bundan ötürü, yukarıdaki Tablomuzda --(Kuran-Haber boyunca o “toplam geçiş sayılarını”)-- orada 
böylece ve özellikle “ikişer” kez hesaba aldık:     

1 + 1         
6 + 6                 

  20 + 20              
162 + 162 

böylece yine tam paralel ve mükemmel bütünleyici bir tarzda, yine yüce Rabbimizin bu en Bilge ve  
dosdoğru Direktifleri (28/68 = 33/36) doğrultusunda burada da böylece yine, en başta. 
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** Öyleyse, burada şimdi Kuran-Haberde bu bağlamdaki şu en kritik ve temel Ayeti de (=2/106) 
şöylece ve muhakkak görüp hatırlamalıyız yine, en başta: 

=======             
106- Biz ne zaman bir “işareti” (=yani burada “kelimeyi”) --işte, şimdi 19 kodlu o Tablolarda                        
o alt bölgede, böylece o sol tarafta veya o sağ tarafta-- iptal etsek,       
veya “onu” (=yani burada yine “Kelimeyi”) --i şte, şimdi 19 kodlu o Tablolarda o alt bölgede,  
böylece o sol tarafta veya o sağ tarafta-- terk ettirsek,                                
--işte, şimdi 19 kodlu o Tablolarda o üst bölgede, o sol tarafta veya o sağ tarafta, böylece-- 
onlardan mutlak “daha/en hayırlılarını” (=bihayrin minha), veya da onların tam 
“benzerlerini/aynılarını” (=misliha) getiririz.   

Öyleyse, bilmedin mi, şüphesiz AL-LAH her istem üzerinde --burada özellikle ve en başta,            
böylece Matematiksel açıdan-- tam Ölçüleyicidir ! (2/106)         
=======   

O halde, işte şimdi, burada bu “Hayırlı Bir Mucize 1” dosyasında da açıkça tanık olduğumuz 
üzere, yüce Rabbimiz burada --(Kendisine hiçbir yerde ve hiçbir zaman asla ve kesinlikle ait 
olamayacak olan; 23/17 & 117)-- bu “en çirkin isimleri” (=“gafilin ” ve “aher”) i şte şimdi,                 
“19” kodlu o Tablolarda o alt bölgede, o sol tarafta ve o sağ tarafta böylece kesin bir şekilde                           
iptal ettiğinde, bunlardan mutlak olarak “daha/en hayırlılarını” (=yani yukarıdaki Tablomuzda 
yer alan o herbir “en güzel Đsmini”) işte şimdi, “19” kodlu o Tablolarda o üst bölgede, o sol 
tarafta ve o sağ tarafta mükemmel, en Üstün ve en Bilge bir tarzda zaten halihazırda böylece 
getirmiş bulunmaktadır, en baştan beri;         
fakat örneğin, bundan önce o “Đhtişamlı Bir Mucize 1” dosyasında yüce Rabbimiz oradaki              
o iki “en güzel Đsmini” (=“el-Aziz” ve “el-Hakim”) işte şimdi, “19” kodlu o Tablolarda o alt 
bölgede, o sol tarafta ve o sağ tarafta bize böylece yasal olarak terk ettirdiğinde, bunların mutlak 
olarak tam “benzerlerini/aynılarını” (=yani oradaki Tablomuzda yer alan o herbir “en güzel 
Đsmini”) işte şimdi, “19” kodlu o Tablolarda o üst bölgede, o sol tarafta ve o sağ tarafta 
mükemmel, en Üstün ve en Bilge bir tarzda yine halihazırda böylece getirmiş bulunmaktadır 
orada.     

Dolayısıyla, her ne vakit “19” kodlu o Tablolarda o alt bölgede, böyle “en çirkin isimler” 
görürsek, bunu derhal yukarıda ilkin açıklanan o esas mantık içinde; ve her ne vakit 19 kodlu o 
Tablolarda o alt bölgede, böyle “en güzel Đsimler” görürsek, bunu derhal yukarıda nihai olarak 
açıklanan bu asli mantık içinde algılamalıyız her daim, yüce Rabbimizin bu bağlamda bu                     
en kritik ve temel Ayetlerde (=2/106 & 74/26-31) böylece en Bilge ve hikmetli bir tarzda vermiş 
olduğu bu mutlak Direktifleri doğrultusunda yine, en ilkin.       
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O halde, şimdi burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bu “19” kodlu, en muhteşem ve 
benzersiz “Simetrik  Mucizeyi” böylelikle açıkça tarif edip, en Bilge ve hikmetli bir tarzda                   
şöylece haber verdiği bu en kritik ve temel Ayetleri (=74/26-31) şimdi bu bağlamda tekrar 
yakından görelim: 

==========                                                                                                                                          
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!”      
==========      

Đşte, şimdi burada yüce Rabbimizin bu bağlamda yukarıdaki bu iki en özgün terimi:                      
“kalıcı-bırakmaz” (=la “tubki ”) ve “yerleşik-komaz” (=la “tezeru”) Kuran-Haberde daha 
sonra, örneğin, bu Ayetlerde aynen şu anlamda şöylece kullandığını da açıkça görebiliyoruz:        

=======             
50- Ve O, önceki Ad (halkını) helak etti.         
51- Ve Semudu da, --yeryüzünde-- “kalıcı-bırakmadı” (=ma “ebka”)! (53/50-51) 

26- Ve Nuh dedi: Rabbim, o halde (lütfen), artık o inkarcılardan hiçbir gezip dolaşanı                 
yeryüzünde “yerleşik-koyma” (=la “tezer”)! (71/26)       
=======   

O halde işte, yüce Rabbimiz bu tip zalim inkarcıları böylece yeryüzünde asla “kalıcı 
bırakmadığı” (=ma “ebka”) ve asla “yerleşik koymadığı” (=la “tezer”), ama onları işte şimdi   
burada yukarıdaki gibi böyle --(“meseli:” “örneksel/sembolik” anlamdaki)-- bir “Söküp-Atıcı” 
afet esnasında da (=74/26-30), burada da yine bu tip Melekleri vasıtasıyla (=79/1), böyle                   
en şiddetli ve hakkıyla cezalandırıcı bir tarzda (=16/28-29) derhal o alt/öbür bölgeye attığı gibi; 
(örneğin, bunun için şimdi lütfen, tekrar bkz. “Mükemmel Bir Mucize 1” dosyası; sh.13)  
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ve ama aynı zamanda oradaki tüm bu gibi erdemli inananları da şimdi yine yukarıdaki gibi böyle 
--(“meseli:” “örneksel/sembolik” anlamdaki)-- bir “Söküp-Atıcı” afet esnasında da (=74/26-30),                
burada da yine bu tip Melekleri vasıtasıyla (=79/2), böyle en yumuşak ve hakkıyla ödüllendirici 
bir tarzda (=16/32 & 57/22-23) hemen o alt/öbür bölgeye ilettiği gibi; (örneğin, bunun için şimdi 
lütfen, tekrar bkz. “Muazzam Bir Mucize 1” dosyası; sh.12)  

o halde işte, şimdi yine burada yukarıdaki gibi böyle --(“meseli:” “örneksel/sembolik” 
manadaki)-- bir “Söküp-Atıcı” afet esnasında (=74/26-30), --(Kendisine hiçbir yerde ve hiçbir 
zaman asla ve kesinlikle ait olamayacak olan; 23/17 & 117)-- tüm bu gibi “en çirkin isimleri” de 
(=gafilin  & aher), burada da yine bu tip Melekleri vasıtasıyla (=79/1), böyle en şiddetli ve kesin  
tahkir edici bir tarzda derhal o alt/öbür bölgeye atmakta; (örneğin, bunun için şimdi lütfen, tekrar 
bkz. bu “Hayırlı Bir Mucize 1” dosyası; sh.21)           
ve ama aynı zamanda oradaki tüm bu gibi “en güzel Đsimlerini” de (=el-Aziz & el-Hakim) şimdi                    
yine yukarıdaki gibi böyle --(“meseli:” “örneksel/sembolik” manadaki)-- bir “Söküp-Atıcı”            
afet esnasında da (=74/26-30), burada da yine bu tip Melekleri vasıtasıyla (=79/2), böyle                     
en izzetli ve mutlak tespih edici bir tarzda hemen o alt/öbür bölgeye iletmektedir; (örneğin, 
bunun için şimdi lütfen, tekrar bkz. “Đhtişamlı Bir Mucize 1” dosyası; sh.20), ta ki tüm bu                   
salih Melekler (ve onlarla birlikte tüm salih Đnananlar) Yüce AL-LAHı  böylece hem oradaki  
tüm o “göksel/üst” ve hem de o “yersel/alt” bölgelerde tüm o “en güzel Đsimleriyle” böyle                 
en Adil ve Denk bir tarzda böylece ve her daim hakkıyla anıp yüceltsinler. (o halde,                        
bu bağlamda şimdi lütfen, “59/24” Ayetini tekrar o “Đhtişamlı Bir Mucize 1” dosyasında; sh.24te 
muhakkak görüp bu açıdan da mutlak idrak etmeliyiz, en başta.)       

O halde, burada şimdi de Kuran-Haberde --(yukarıda ilkin açıklanan o “en çirkin isimler” 
(=gafilin  & aher) ile ilgili olarak)-- şu en kritik ve temel Ayeti de: “9/40” mutlaka görüp burada 
bu bağlamda şöylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin:       
==========              
40- Ve (AL-LAH) o inkarcıların “kelimesini” (=gafilin  & aher) --işte, şimdi burada                          
“19” kodlu o Tablolarda da, o alt bölgede, o her iki tarafta da, böylece-- “en alçak” kıldı;                  
çünki AL-LAHın “Kelimesi,” i şte Odur --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda da,                
o üst bölgelerde, o her iki tarafta da, böylece-- “en Yüksek!” Çünki AL-LAH --i şte, şimdi yine 
burada “19” kodlu o Tablolarda da,  

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

         “Üstündür,”                 “Bilgedir !”  

(Kuran-Haber 9/40)           
========== 
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O halde, en son olarak, şimdi burada Kuran-Haberde bu bağlamdaki şu en kritik ve önemli              
Ayetleri de şöylece ve açıkça görelim, birlikte: 

============              
63- Hayır, onların kalpleri “bundan” yana (=işte, şimdi “19” kodlu, bu “Simetrik Mucizeler”  
üzerinde böyle erdemlice çalışmaktan yana; 2/25-26 = 74/26-31) tam bir gaflet içindedir.                  
Ve (çünki) onların bunun dışında çalışmaları vardır; onlar bunlar için çalışmaktadırlar. 

64- O halde --(işte, şimdi burada bu takdirde; 41/5)-- onların o umursamazlarını Azap ile 
yakalayıverdiğimiz zaman, onlar hemen feryadı basarlar. 

65- Bugün feryad etmeyin, çünkü siz (artık) Bizden asla yardım göremezsiniz. 

66- (AL-LAH o vakit şöyle der: Çünki) gerçekten Benim --“19” kodlu-- “Đşaretlerim”               
(=74/26-30) size aktarılıyordu, fakat siz topuklarınız üzerinde --işte, şimdi burada “19” kodlu o 
Tablolarda, o sol taraftan yüz çevirip-- “geri dönüyordunuz!” 

67- Bunlara karşı büyüklenerek, reddederek, --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda,                  
o sağ taraftan da yüz çevirip-- “kaçıp gidiyordunuz!” 

68- Öyleyse, onlar (hala) bu --“19” kodlu-- “Sözü” (=74/26-30) gereği gibi düşünmediler mi; 
yoksa onlara (şimdi böylece) geçmişteki atalarına hiç gelmeyen bir şey geldi --(diye mi                    
böyle rahatsız oluyorlar; 23/24)? 

69- Ve de onlar (bu) kendi “Elçilerini” (=burada hz. Davudun (a.s.) ve hz. Muhammedin (a.s.)                   
uzun zamandır beklenen ve özlenen Mesih ve Mehdi torunları bu “Misak Elçisi/MESAJIna”  
dair en özgün bir atıftır böylece yine, en başta; 7/157-158 *öyleyse, bu hususta lütfen, şimdi                   
“Đzzetli Bir Mucize 1” dosyasında,  sh. 19-22yi de muhakkak görmeliyiz yine, en başta)--                              
(hala) tanımadılar mı, ve şimdi onu inkar ediyorlar (6/20)? 

70- Yahut onlar (hala): “Onda mutlak bir delilik/cinlenmişlik vardır!” mı diyorlar? Hayır, o 
onlara --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta-- o “Gerçek” ile gelmiş 
bulunmaktadır, ama onların çoğu --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o sağ                     
tarafta da-- o “Gerçeği” çirkin karşılıyorlar! 

71- Eğer o “Gerçek” (şimdi) onların (bu) hevalarına uyacak olsaydı (=2/120), gökler ve yer, ve 
bunların içinde olan herkes (böylece) mutlak fesada uğrardı  (=21/22 & 9/31)! Hayır, Biz onlara 
--işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta-- o “Anışlarını ” (=biZikrihim ;  
74/26-31) getirmiş bulunuyoruz, fakat onlar --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, o sağ 
tarafta da-- o “Anışlarından” (=biZikrihim ; 74/26-31) (hala) yüz çeviriyorlar! 
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72- Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun (34/47)? Đşte, Rabbinin (vereceği) ücret                  
daha/en iyidir (38/49-54); ve O, rızıklandırıcıların en Đyisidir. 

73- Ve şüphesiz, sen onları (böylece) dosdoğru bir “Yola” (=6/151-153) çağırıyorsun! 

74- Ancak o “son-zamana” (=içinde bulunduğumuz bu en kritik “Son Gün:” yani BinYıllık 
(22/47) bu “son-zamana,” ve akabinde, elbette nihai ve esas olarak o ebedi “son-zamana” dair de 
en özgün bir atıftır burada böylece yine, en başta; 6/92) inanmayanlar o “Yoldan” (=6/151-153) 
mutlak sapanlardır. 

75- Eğer onlara merhamet eder ve onlara dokunan o darlığı kaldırırsak, --(işte, şimdi burada              
bu takdirde; 41/5 yine de)-- o taşkınlıkları içine iyice dalıp şaşkınca dolaşırlar. 

76- Muhakkak onları Azapla da yakaladık (=9/126), fakat yine de Rablerine --işte, şimdi burada 
“19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafa erdemlice kulak verip dinleyerek-- asla “yönelmediler,”                 
ve --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, o sağ tarafa erdemlice kulak verip dinleyerek--
asla “yakarmıyorlar !”  

77- O halde --(işte, şimdi burada yine bu takdirde; 41/5)-- sonunda üzerlerine (böyle) şiddetli  
“Azabı” olan (=44/10-16) bir kapı açtığımızda, onlar bunda umutlarını kaybetmiş olurlar! 

(Kuran-Haber 23/63-77) 

 

93- De ki: Rabbim, eğer onlara “vaad olunan” (bu Azabı; 44/10-16) bana göstereceksen, 

94- Rabbim, (ne olur), bu durumda beni (böyle) zalimler halkının (18/57-58) içinde bırakma! 

95- Ve şüphesiz, Biz onlara “vaad ettiğimiz” (o Azabı; 44/10-16) sana göstermeye (güç yetirip) 
Ölçüleyicileriz. 

96- Öyleyse, (şimdi) kötü (davranışları) en güzel olan (bir davranışla) savıp uzaklaştır (25/63).   
Biz, onların neler nitelendirdiklerini (23/70) en iyi Bileniz. 

97- Ve de ki: Rabbim, o şeytanların --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafın 
aleyhine-- “kışkırtmalarından” (=17/63-65) Sana sığınırım ! 

98- Ve onların --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafın aleyhine-- bana 
“üşüşüyor olmalarından” da (=17/63-65) Sana sığınırım , Rabbim!  

(Kuran-Haber 23/93-98) 
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104- O halde --(işte, şimdi burada bu takdirde; 22/72 & 85/4-10 nihayetinde)-- Ateş onların 
yüzlerini yalayarak yakacak, ve onlar onun içinde sırıtıp kalacaklar.  

105- (AL-LAH o vakit şöyle diyecek: Çünki) Benim --“19” kodlu-- “Đşaretlerim” (=74/26-30) 
size aktarılmıyor mu idi, ama siz onları --(burada böyle en gaddar, cahilane ve en despot bir 
şekilde; 22/72 & 85/4-10)-- yalanlıyordunuz! 

106- Diyecekler: Rabbimiz, (çünki) kabadayılık duygularımız bize baskın çıktı, ve biz sapmış            
bir topluluk olduk! 

107- Rabbimiz, öyleyse, (şimdi) bizi o (Ateşin) içinden çıkar, eğer yine --(bu inkarcılığa; 22/72 
& 85/4-10)-- dönersek, artık gerçekten zalim kimseleriz! 

108- (AL-LAH o vakit şöyle) diyecek: (Hayır), orada sinin, ve Bana --(orada yine böyle yalancı 
ve hilekar bir ağızla konuşmaya yeltendikleri takdirde; 6/27-28)-- asla konuşmayın! 

109- Çünki gerçekten Benim kullarımdan bir grup (şöyle) derlerdi:     
“Rabbimiz, biz iman ettik, öyleyse, artık --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda, 
özellikle ve en başta, o sol taraftaki tüm o “erdemli çalışmalarımızdan” ötürü de-- (tüm 
günahlarımızı) “bağışla bizim,” ve --özellikle ve en başta, o sağ taraftaki tüm o “erdemli 
çalışmalarımızdan” ötürü de-- (tüm kötülüklerden) “esirge bizi;” ve Sen esirgeyicilerin                          
en Đyisisin! 

110- Ama siz onları --işte, şimdi o sol taraftaki tüm o “erdemli çalışmalarından” ötürü--                
“alay konusu” edinmiştiniz; öyle ki, size Benim “Anışımı” (=işte, şimdi yine buradaki                         
“19” kodlu, bu “Simetrik Mucizeye” dair en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada 
böylece ve özellikle en özgün bir “Anış” (=Zikr ) olarak da nitelendirilmiş olan yine, en başta; 
39/23 = 74/30-31) unutturdular, ve (çünki) siz onlara --işte, şimdi o sağ taraftaki tüm o               
“erdemli çalışmalarından” ötürü de-- “gülüp duruyordunuz!” 

111- Öyleyse (işte), Ben de bugün, (böyle) sabretmelerine karşılık (76/24), onların mükafatını 
verdim. O halde, şüphesiz (artık) mutlak onlardır Başarıya Erenler! 

(Kuran-Haber 23/104-111) 
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116- O halde --işte, şimdi yine yukarıda “19” kodlu o Tablolarda,  

--o sağ tarafta da, böylece--    

              “öz-gerçeğin öz-Sahibi”  

olan AL-LAH (böylelikle de) yüceltilmektedir; O’ndan başka ilah yoktur; Arş'ın Rabbidir,                           

--o sol tarafta da, böylece--    

        “öz-Şereflidir !” 

117- Öyleyse, artık (hala) her kim AL-LAH ile beraber, kendisi için ondan (gelebilecek olan) 
(böyle) hiçbir --“19” kodlu-- “Kanıtı ” olmadığı halde (74/26-31 = 17/88 = 112/1-4), başka bir 
“ ilah” (=“Hüküm” koyma yetkisine, ve bundan ötürü “Övgüye” de layık olan “otorite” 
anlamındadır) ararsa (=28/70), artık onun hesabı (böylece) Rabbinin katındadır (=50/24-26)! 
(Öyleyse, artık) şüphesiz, (bu) inkarcılar (=74/31) asla kurtuluşa eremezler. 

118- Ve de ki: Rabbim, öyleyse --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda, özellikle ve 
en başta, o sol taraftaki tüm o “erdemli çalışmalarımızdan” ötürü de; 74/26-30-- “bağışla” (bizi), 
ve özellikle ve en başta, o sağ taraftaki tüm o “erdemli çalışmalarımızdan” ötürü de; 74/26-30-- 
“esirge”  (bizi); ve Sen esirgeyicilerin en Đyisisin!  

 

(Kuran-Haber 23/116-118)            
============== 
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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 ellinci                                           
en Has ve muazzam bu “Hayırlı” 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              

    Ağustos 2013 


