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         KURAN-HABER’DE                                                                                           

O EN GÜZEL “ĐSĐMLER” 

Burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde şimdi de bu en kritik ve özel “46.” Sure/Bölümde                         
--(bundan önce yine bu açıdan bu en kritik ve özel “44.” Sure/Bölümde de aynen tanık 
olduğumuz üzere)-- burada da böylece özel olarak ve ard arda anmış olduğu tüm o                                     

en güzel “Đsimlerinin” (=46/1-35) 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 “46.” Sure/Bölümde 
burada da en başta böylece özel olarak ve ard arda anmış olduğu tüm o en güzel “Đsimlerinin” 

(=46/1-35) 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-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-Bilge (=el-Hakim)           
toplam 42 kez anılmış    

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

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

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

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

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

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

Bilge (=Hakim)             

toplam 55 kez anılmış             

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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 
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Tanık (=Şehid)            
toplam 35 kez anılmış 

2/282    4/41  5/117  13/43  22/17  41/47  50/37  
2/143    4/72  5/117  16/84  22/78  41/53  58/6  
3/98    4/79  6/19  16/89  28/75  46/8  85/9  
4/33   4/159  10/29  16/89  29/52  48/28  100/7  
4/41  4/166  10/46  17/96  33/55  50/21  34/47 

       

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

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

Bağışlayıcı (=Gafur)            
toplam 80 kez anılmış            

2/173    4/23  5/39  9/27  17/44  33/59  58/2  
2/182    4/25  5/74  9/91  22/60  33/73  58/12  
2/192    4/43  5/98  9/99  24/5  35/28  60//7  
2/199    4/96  5/101  9/102  24/22  35/30  60/12  
2/218    4/99  6/54  11/41  24/33  35/34  64/14  
2/225    4/100  6/145  12/53  24/62  35/41  66/1  
2/226    4/106  6/165  14/36  25/6  41/32  73/20  
2/235    4/110  7/153  16/18  25/70  42/23  34/15  
3/31    4/129  7/167  16/110  27/11  48/14    
3/89     4/152  8/69  16/115  33/5  49/5    
3/129    5/3  8/70  16/119  33/24  49/14    
3/155  5/34  9/5  17/25  33/50  57/28 
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öz-Merhametli (=el-Rahim)           
toplam 34 kez anılmış 

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

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

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

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

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

Merhametli  (=Rahim)            
toplam 80 kez anılmış            

2/143    4/25  5/74  9/99  16/119 33/24  57/28  

2/173   4/29  5/98  9/102  17/66  33/43  58/12  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

öz-Ölçücü (=el-Kaadir)           
toplam 1 kez anılmış 

6/65 

Ölçücü (=Kaadir )            
toplam 6 kez anılmış 

6/37    36/81  75/40          
17/99  46/33  86/8 
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öz-Ölçüleyici (=el-Kadiir )            
toplam 1 kez anılmış  

30/54 

Ölçüleyici (=Kadiir )             
toplam 44 kez anılmış  

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

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      

 

öz-düşmanlar (=el-a’da)           

toplam 1 kez anılmış 

7/150 

düşmanlar (=a’da)            

toplam 5 kez anılmış 

3/103  41/19  41/28  46/6  60/2 

Dostlar (=Evliya)             
toplam 34 kez anılmış  

3/28    5/51  7/27  9/71  17/97  39/3  45/19  
4/76    5/51  7/30  10/62  18/50  42/6  46/32  
4/89    5/57  8/72  11/20  18/102  42/9  60/1  
4/139    5/81  8/73  11/113  25/18  42/46  62/6  
4/144  7/3  9/23  13/16  29/41  45/10 
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O halde, işte şimdi burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde şimdi bu açıdan                           
bu en kritik ve özel “46.” Surede/Bölümde böylece en Bilge ve hikmetli bir tarzda anılmış olan              

o en güzel “Đsimlerinin” (=46/1-35) hepsini aşağıda ard arda şöylece birer birer görelim, en ilkin:  

=======             
2- … AL-LAH (katındandır), öz-Üstün, öz-Bilge (olan). (46/2)                          
=======      

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

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

=======             
8- … O, en iyi Bilicidir  sizin içine daldığınız (o batıl şeyleri); … (46/8)      
=======  

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

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

=======             
8- … Benimle sizin aranızda Tanık olarak O (AL-LAH) yeter; … (46/8)       
======= 

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

öz-Tanık      
(=el-Şehid)      
Tanık      
(=Şehid)                                                                   
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=======             
8- … Ve O, öz-Bağışlayıcıdır, öz-Merhametlidir . (46/8)          
=======     

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

öz-Bağışlayıcı       öz-Merhametli    
(=el-Gafur)       (=el-Rahim)       
Bağışlayıcı      Merhametli    
(=Gafur)        (=Rahim)    

    

=======                
33- …, ölüleri diriltmeye de (Güç Yetirip ) Ölçücü (olandır). (46/33)     
======= 

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

öz-Ölçücü              
(=el-Kaadir)            
Ölçücü             
(=Kaadir)     

=======             
33- … Evet; şüphesiz O, her istem üzerinde (Güç Yetirip ) Ölçüleyici (olandır)! (46/33)    
=======  

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

öz-Ölçüleyici               
(=el-Kadiir)            
Ölçüleyici             
(=Kadiir)    
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=======             
6- … (burada putlaştırdıkları o kimseler/nesneler, o vakit) kendilerine düşmanlar olacaklar,                    
... (46/6) 

*** 

32- … ve kendisi için O’nun dışında Dostlar yoktur! (46/32)        
=======  

O halde, şimdi yukarıdaki bu özgün “sıfatları” --(bunlar yukarıda böylece istisnai olarak                 
“çoğul formda” olduklarından, ve de yukarıda bunlardan ilki zaten kesinlikle “olumsuz/karşıt” 
bir anlamda olduğundan ötürü)-- burada yine bu bağlamda yüce Rabbimizin bu en kritik ve temel 
Ayetlerdeki (=74/28-30) bu apaçık ve mutlak Direktifi doğrultusunda Tablomuzda o alt bölgeye,                  
--o sol tarafta & o sağ tarafta-- aynen şöylece yerleştireceğiz, nihai olarak:   

 

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

öz-Dostlar      öz-düşmanlar        
(=el-Evliya)        (=el-a’da)      
Dostlar       düşmanlar    
(=Evliya)        (=a’da)  

 

 

** Burada lütfen, dikkat edip şunu da açıkça fark edelim ki, yukarıda yüce Rabbimize ait                
--özellikle “tek” olarak anılmış olan-- tüm o en güzel “Đsimlerini,” önce anılmış olanlarını daima             
o sağ tarafta, ve sonra anılmış olanlarını ise daima o sol tarafta olmak üzere yerleştirdik,                
yine yüce Rabbimizin bu en Bilge ve mükemmel Direktifleri doğrultusunda (28/68 = 33/36),                  
burada da böyle dosdoğru ve kurallı bir şekilde yine (18/1-2 = 4/82), en baştan beri! 
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O halde, işte şimdi burada, bu en kritik ve özel “46.” Surede/Bölümde böylece yer alan                             

yüce Rabbimize ait tüm bu en güzel “Đsimlerin” (=46/1-35) 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-Üstün       öz-Bilge     
(=el-Aziz)      (=el-Hakim)      
Üstün       Bilge      
(=Aziz)      (=Hakim)     

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

öz-Ölçüleyici       öz-Tanık     
(=el-Kadiir)      (=el-Şehid)     
Ölçüleyici      Tanık     
(=Kadiir)       (=Şehid) 

öz-Bağışlayıcı      öz-Merhametli    
(=el-Gafur)       (=el-Rahim)     
Bağışlayıcı      Merhametli      
(=Gafur)      (=Rahim) 

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

öz-Dostlar     öz-düşmanlar          
(=el-Evliya)       (=el-a’da)      
Dostlar      düşmanlar    
(=Evliya)       (=a’da) 

 

 

 

 



Dehşetli Mucize           10   
_____________________________________________________________________________________________        

 

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 /çiftli (=mesaniye) halinde kapsayan bir Yazıt               
olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “46.” Sure/Bölümde yüce Rabbimiz tarafından             

burada da en başta böylece özel olarak ve ard arda anılmış olan tüm bu en güzel “Đsimlerinin” (=46/1-35) 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 “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-Üstün        &    öz-Bilge         
(=el-Aziz)      (=el-Hakim)          
Üstün        &    Bilge          
(=Aziz)      (=Hakim)     

öz-Ölçücü        &    öz-Bilici         
(=el-Kaadir)        (=el-A’lem)        
Ölçücü        &    Bilici       
(=Kaadir)        (=A’lem)   

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

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

Rablerinden korkanların bundan ötürü derileri ürperir, sonra “onların derileri” --işte, şimdi 
yukarıda özellikle o sol tarafta,-- ve “onların kalpleri” --yukarıda özellikle o sağ tarafta-- 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 --(bunlar orada böylece istisnai olarak “çoğul formda” olduklarından, ve de 
burada bunlardan biri zaten böylece kesin olarak “olumsuz/karşıt” bir anlam taşıdığından ötürü)-- bu açıdan 
böylelikle mutlak “istisnai” konumda kalacak olan bu iki özgün “sıfatın:”  

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

          Dostlar         düşmanlar                                             
(=Evliya)          (=a’da)                                                                

orada bu nedenle bu özgün Söküp-Alıcı (=Sekar) sistem tarafından, her iki tarafta, yüce Rabbimizin emriyle,                   
böylece meşru bir tarzda dışta ve kesin bir tarzda hariç bırakılacağını; ve bunun akabinde ise, bu ilahi Sistemin bize             
az önce gördüğümüz Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “46.” Sure/Bölümdeki yüce Rabbimize ait tüm o “en güzel 
Đsimlerin” böylece hepsini o toplam tam “4” ikili /çift  olarak --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 olağanüstü “Dehşetli 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         11            öz-Bağışlayıcı                     
(=el-Aziz)             (=el-Gafur)   
Üstün        34         80            Bağışlayıcı  
(=Aziz)                 (=Gafur)    

öz-Ölçücü                  1            0            öz-Bilici   
(=el-Kaadir)                       (=el-A’lem)  
Ölçücü                 6                49                Bilici    
(=Kaadir)                          (=A’lem) 

öz-Ölçüleyici      1          0            öz-Tanık   
(=el-Kadiir)                 (=el-Şehid)    
Ölçüleyici     44         35           Tanık   
(=Kadiir)                         (=Şehid)  

öz-Bilge     42          0            öz-Dostlar  
(=el-Hakim)                   (=el-Evliya)    
Bilge      55         34           Dostlar   
(=Hakim)                               (=Evliya)    

       _____________       _____________                                          

          19x…      19x…        

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

öz-Merhametli     34          1       öz-düşmanlar  
(=el-Rahim)              (=el-a’da)  
Merhametli      80          5       düşmanlar  
(=Rahim)             (=a’da)  
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** Đlk olarak, burada dikkat edip şunu açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz                    
böylece yüce Rabbimize ait bu  --(ilkin, o üst bölgede, o sağ tarafta, o birinci sırada yer alması gereken)-- 
“el-Hakim,” ve --(ilkin, yine o üst bölgede, o sol tarafta, o sonuncu sırada yer alması gereken)--                       
“el-Gafur” Đsimlerinin yerlerini, ve sonra yine --(ilkin, o üst bölgede, o sağ tarafta, o sonuncu sırada                 
yer alması gereken)-- “el-Rahim,” ve --(ilkin, o alt bölgede, o sol tarafta, o birinci sırada yer alması 
gereken)-- “el-Evliya” Đsimlerinin yerlerini de, yüce Rabbimizin bu Emriyle (=16/101-102) böylece                
özel olarak değiştirdik, en ilkin; burada da böylece yine tam dengeli 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, yukarıdaki Tablomuzda biz                   
oradaki bu özgün Sıfatı (“Dostlar” = “ Evliya”) --(bu özgün Sıfat bu Ayette (=41/31) yüce Rabbimizin 
tüm o salih Melek kulları için böylelikle tamamen olumlu bir anlamda da kullanılmış olduğundan ötürü)-- 
yukarıda böylelikle yüce Rabbimize --(şimdi burada tüm o salih Melek kullarıyla birlikte)-- ait olan                         
böyle --(çoğul formda)-- “en güzel bir Đsim” (=yani AL-LAH, şimdi tüm o salih Melek kullarıyla birlikte; 
41/31 burada böylece tüm inananların tek ve mutlak “Dostlarıdır ” anlamında) olarak böyle en özgün bir 
anlamda o üst bölgeye yerleştirdik, burada o alt bölgede yer alan bu sıfatın da (“düşmanlar” = “ a’da”) 
orada böylece tam zıttı olan mutlak “olumlu/pozitif” bir manada böylelikle, en başta.    

** Üçüncü olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz  
şimdi böylece yüce Rabbimize ait bu iki en güzel Đsmin (=“el-Rahim” & “ el-Evliya”) burada                             
buna binaen böylece yerlerini değiştirdiğimizde (=16/101-102), şimdi yukarıdaki Tablomuzda böylece 
(özellikle biri “tekil” & biri “ço ğul”) formda olan: 

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

böyle sadece “bir ” çift “en güzel Đsim” mevcut olduğunu görüyoruz; fakat bundan önceki (“Dehşetli                    
Bir Mucize 1” dosyasında yer alan) o Tablomuzda ise böylece (özellikle biri “çoğul” & biri “tekil”) 
formda olan: 

öz-Göndericiler                           öz-Đşitici       
(=el-Mursilin)           (=el-Semi)   

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

böyle “iki ” çift “en güzel Đsim” mevcut olduğunu görmüştük. Đşte, buna tam mukabil olarak, şimdi 
yukarıda da böyle  “iki ” özgün yer değiştirme işlemine (=16/101-102) tanık olduğumuz halde (bkz. 
yukarıdaki birinci madde), bundan önceki (“Dehşetli Bir Mucize 1” dosyasında yer alan) o Tablomuzda  
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ise böyle sadece “bir ” özgün yer değiştirme işlemine (=16/101-102) tanık olmuştuk (bkz. oradaki birinci 
madde), burada böylece --(“zıt” anlamda olmak kaydıyla)-- böyle tam paralel ve birbirlerini mutlak 
bütünleyici bir tarzda; burada da yine yüce Rabbimizin bu en Bilge ve mükemmel Direktifleri                            
(4/82 & 18/1-2) (28/68 = 33/36) doğrultusunda böylelikle, en başta.                               

** Dördüncü olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz 
şimdi nihai olarak o alt bölgede böylece --o sol tarafta-- mutlak yüce Rabbimize ait olan böyle bir                            
“en güzel Đsim,” ve de buna tam karşıt olarak --o sağ tarafta-- kesinlikle yüce Rabbimize ait olamayacak 
olan böyle bir “en çirkin isim” mevcut olduğunu görüyoruz: 

 

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

öz-Merhametli         öz-düşmanlar       
(=el-Rahim)         (=el-a’da)      
Merhametli       düşmanlar    
(=Rahim)        (=a’da)  

 

O halde, şimdi yüce Rabbimizin bu konudaki o en Bilge ve mükemmel Açıklama ve Direktiflerini 
(=2/106) kesin olarak idrak etmek için, “Kudretli Bir Mucize 2” dosyasında, sh. 24-25i de muhakkak 
görmeliyiz yine bu bağlamda, en başta.     
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** Son olarak, burada şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, aşağıda bu bağlamda bu en kritik ve özel                            
bu her iki Surenin/Bölümün en başında yer alan bu tam aynı/benzer açılış Harfleri ve beyanatlarıyla: 

==========              
1- Ha Mim               

2- Ve o açık Yazıta andolsun. (44/1-2) 

--------  

1- Ha Mim               

2- O Yazıtın indirilmesi AL-LAHtandır, öz-Üstün, öz-Bilge (olan). (46/1-2)     

==========  

yüce Rabbimiz bize böylece yukarıda bu açıdan bu en özel ve kritik “44.” ve de “46.” Bölümde/Surede        

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

O halde işte, yüce Rabbimiz akabinde şimdi bize ilkin bu açıdan o en özel ve kritik “44.” 

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

“Simetrik Mucizeyi” (oradaki o Tablomuzda toplam tam “4”  ikili/çiftten oluşmak üzere, (bunun için, 

lütfen, şimdi en başta tekrar bkz. “Dehşetli Bir Mucize 1” dosyası; sh. 12),                                                                     

ve sonra, burada bu en özel ve kritik “46.” Bölümde/Surede böylece anmış olduğu tüm bu                                      

“en güzel Đsimleri” üzerindeki “19”  kodlu, bu en muazzam “Simetrik Mucizeyi” (buradaki bu 

Tablomuzda da toplam yine tam “4”  ikili/çiftten oluşmak üzere; bkz. sh. 13),       

böylelikle bahşederek bize burada böylece birbirine tam paralel ve birbirlerini mükemmel olarak 
destekleyici ve bütünleyici, müthiş hayranlık verici, en harikulade ve olağanüstü böyle en Muhteşem bir 
“çift” Mucize (=şimdi bu bağlamda burada Kendi Rahmetinden böyle en güzel bir “çift” Pay:                 
“kifleyni” min Rahmetihi; 57/28) daha bahşetmiş bulunmaktadır,       
Kendisinin böylece mutlak “Tek ĐLAH” olduğunu tüm alemlere en Bilge, apaçık ve kesin bir biçimde 
böylece de bildirmek için yine, en başta! (=bkz. Kuran-Haber 14/52)                            
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** O halde, şimdi bu bağlamda son olarak burada şunu da açıkça görüp mutlak idrak etmeliyiz ki,                              
Kuran-Haberde böylece mevcut olan aşağıdaki tüm bu en özgün Surelerde/Bölümlerde: 

==========             

1- Yüceltir  AL-LAHı göklerde ne varsa ve yerde ne varsa, … (59/1)    

1- Yüceltir  AL-LAHı göklerde ne varsa ve yerde ne varsa, … (61/1)    

1- Yüceltiyor  AL-LAHı göklerde ne varsa ve yerde ne varsa, … (62/1)    

1- Yüceltiyor  AL-LAHı göklerde ne varsa ve yerde ne varsa, … (64/1)        

==========    

yüce Rabbimiz şimdi böyle en Bilge ve mükemmel bir tarzda yukarıdaki o “59.” Sureyi/Bölümü ve de 
“64.” Sureyi/Bölümü öncelikle ve özellikle böylece seçerek (28/68 = 33/36) bize daha önce o “Đhtişamlı 
Bir Mucize 1 & 2” dosyalarında tanık olduğumuz “19” kodlu, o eşsiz ve en muhteşem “Planlamalarını” 
orada böylece birbirlerine tam paralel ve mükemmel bütünleyici bir tarzda lutfetmişti, en ilkin! (=57/28)   
(Bunun için şimdi lütfen, tekrar bkz. “Đhtişamlı Bir Mucize 2” dosyası, sh. 19)      
Öyleyse işte, şimdi yine burada da Kuran-Haberde böylece mevcut olan aşağıdaki tüm bu en özgün 
Surelerde/Bölümlerde de: 

==========              
1- Ha Mim               

2- Ve o açık Yazıta andolsun. (43/1-2) 

1- Ha Mim               

2- Ve o açık Yazıta andolsun. (44/1-2)         

1- Ha Mim               

2- O Yazıtın indirilmesi AL-LAHtandır, öz-Üstün, öz-Bilge (olan). (45/1-2) 

1- Ha Mim               

2- O Yazıtın indirilmesi AL-LAHtandır, öz-Üstün, öz-Bilge (olan). (46/1-2)      

==========    

yüce Rabbimiz şimdi böyle en Bilge ve mükemmel bir tarzda yukarıdaki o “44.” Sureyi/Bölümü ve de 
“46.” Sureyi/Bölümü yine özellikle ve öncelikle böylece seçerek (28/68 = 33/36) bize burada o “Dehşetli 
Bir Mucize 1 & 2” dosyalarında tanık olduğumuz “19” kodlu, o eşsiz ve en muhteşem “Planlamalarını” 
burada da böylece yine birbirlerine tam paralel ve mükemmel bütünleyici bir tarzda lutfetmiş olmaktadır 
yine, en başta! (=57/28) (Bunun için şimdi lütfen, tekrar bkz. sh. 16) 
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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: 

============              
8- Yoksa: “Kendisi onu uydurdu” mu diyorlar? De ki: Eğer ben onu uydurmuşsam, artık siz         
AL-LAHtan bana (gelecek) hiç bir şeye engel olamazsınız. (=69/44-50) O, sizin içine dalmakta 
olduğunuz (o batıl kaynakları) en iyi Bilicidir (=45/6-7)! Benimle sizin aranızda “Tanık” olarak             
(böylece) O yeter (=4/166)! (Çünki) O, --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da,  

      --o sağ tarafta da, böylece--   

     “öz-Bağışlayıcıdır,”  

--o sol tarafta da, böylece--     

      “öz-Merhametlidir .”        

9- De ki: Ben elçilerden bir türedi değilim, ve ben --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o 
Tablolarda, böylece o sol tarafta da-- “benim için,” ve --böylece o sağ tarafta da-- “sizin için”  
ne yapılacağını da bilemiyorum. Ben yalnızca (orada) bana (böylelikle) işaret edilmekte olanı 
izliyorum (=7/203)! Ve ben (böylece) ancak apaçık bir “Uyarıcıyım!” (=34/46)  

(Kuran-Haber 46/8-9) 

 

10- De ki: Gördünüz mü; eğer (o), AL-LAH katından ise ve siz “onu” (=burada yüce Rabbimize 

ait böylece tam “4”  çift  “en güzel Đsminden” oluşan “19” kodlu, bu en muhteşem 

“Planlamasına” dair en özgün bir atıftır, buna şimdi burada bu “Dehşetli Bir Mucize 2” 
dosyasında halihazırda böylece ve açıkça tanık olduğumuz üzere)-- inkar etmişseniz, ve Đsrail 
oğullarından bir tanık “bunun” benzerine/dengine (=mislihi ) (=burada yüce Rabbimize ait  

böylece yine tam “4”  çift  “en güzel Đsminden” oluşan “19” kodlu, o en muhteşem 

“Planlamasına” dair en özgün bir atıftır, buna hemen bundan önceki o “Dehşetli Bir Mucize 1” 
dosyasında orada halihazırda böylece ve açıkça tanık olduğumuz üzere)-- tanık olup                                       

--(orada şimdi özellikle buna da binaen; 44/30-33)-- iman etmişse, ve siz (burada) hala 

büyüklük taslamışsanız? (O halde) şüphesiz, AL-LAH artık (böyle) zalim bir toplumu --(işte, 
şimdi burada bu takdirde; 6/20 & 3/86-89 & …)-- asla doğruya iletmez! 

(Kuran-Haber 46/10) 
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11- O inkar edenler (şimdi) o iman edenler hakkında dediler ki: Eğer o (=“19” kodlu, bu 
“Simetrik Mucize;” 74/26-30) gerçekten Hayırlı bir şey olsaydı, onlar bizden önce ona 
erişemezlerdi! Ve bununla --(işte, şimdi orada bundan ötürü; 74/31)-- doğruya 
iletilmediklerinden ötürü: “Bu, ancak eski bir yalandır!” diyecekler.         

12- Ve bunun öncesinde --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafı açıkça 
işaret edip haber veren-- bir “Rehber,” ve --o sağ tarafı açıkça işaret edip haber veren--                    
bir “Rahmet” olarak Musa'nın Kitabı var! (Öyleyse, bu hususta şimdi lütfen, Tevrat-Tesniye 
18/18-19 = 32/1-4 Ayetlerini o “Enfes Bir Mucize” dosyasında, sh. 20-21de açıkça iletilmiş 
şekilde muhakkak görmeliyiz, en başta; ve akabinde, “Musa Peygamberin Sözleri” dosyasını da 
yine bu bağlamda muhakkak ve tümüyle görmeliyiz, en ilkin!)      
Ve işte bu, (şimdi) o haksızlık edenleri --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, özellikle ve               
en başta o sol tarafla da, böylece-- “Uyarmak,” ve (tüm) o güzellik edicilere --özellikle ve                 
en başta o sağ tarafta da, böylece-- bir “Müjde ” olmak üzere (kendinden öncekini) doğrulayıcı 
(olarak), (böylelikle) Arapça bir dil ile (indirilmiş) olan --“19” kodlu-- “Yazıttır ” (=39/23                      
= 74/26-31)!    

(Kuran-Haber 46/11-12) 

 

13- Şüphesiz: “Bizim (biricik ve tek) Rabbimiz (böylelikle) AL-LAHtır (=42/10)!” deyip sonra 
dosdoğru gidenler; artık onlar için --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda, özellikle ve 
en başta, o sol taraftaki samimi inanç ve tüm bu “erdemli çalışmalarından” 32/15-17 ötürü de; 
29/47-- asla “korku ” yoktur, ve onlar --özellikle ve en başta, o sağ taraftaki samimi inanç ve tüm 
bu “erdemli çalışmalarından” 32/15-17 ötürü de; 29/49-- asla “üzülmeyecekler!” 

14- (Çünki) onlar --(artık burada bu takdirde; 6/82 & 49/15)-- Cennet halkıdırlar; --işte, şimdi 
yukarıda o sol tarafta da & o sağ tarafta da, böylece-- “çalışmalarına” (=32/15-17) karşılık   
orada ebedi kalacaklardır! 

(Kuran-Haber 46/13-14) 
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29- Ve bir vakit, o cinlerden bir grubu o “Okunuşu” (=işte, şimdi buradaki “19” kodlu, bu 
“Simetrik Mucizeye” dair en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve 
özellikle en özgün bir “Okunuş” (=Kuran ) olarak da nitelendirilmiş olan yine, en başta;                       
20/2-3 = 74/26-31) dinlemek üzere “sana” (=işte, şimdi 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 o “Đzzetli Bir Mucize 1” dosyasında,  sh. 19-22yi de muhakkak 
görmeliyiz yine, en ilkin)-- yönelttik. Böylece oraya vardıklarında, dediler ki: Susup dinleyin! 
sonra (okunuşu) bitirilince de kendi halklarına “Uyarıcılar” olarak döndüler. 

30- Dediler ki: Ey halkımız, şüphesiz biz, Musa'dan sonra indirilen, ve (böylece) kendinden 
öncekini doğrulayan --(öyleyse, bu hususta şimdi yine lütfen, Tevrat-Tesniye 18/18-19 = 32/1-4 
Ayetlerini o “Enfes Bir Mucize” dosyasında, sh. 20-21de muhakkak görmeliyiz yine, en başta)-- 
bir “Yazıt” (=işte, şimdi buradaki “19” kodlu, bu “Simetrik Mucizeye” dair en özel bir atıftır, 
yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve özellikle en özgün bir “Yazıt” (=Kitaben)                    
olarak da nitelendirilmiş olan yine, en başta; 39/23 = 74/26-31) dinledik; (ki O, böylece) 
“Gerçeğe” ve “dosdoğru bir Yola ” iletmektedir!  

31- Ey halkımız, öyleyse AL-LAHa davet edene derhal icabet edin, ve O (AL-LAHa) iman edin;  
ki O da sizin günahlarınızı --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda, özellikle ve                
en başta, o sol taraftaki samimi inanç ve tüm o “erdemli çalışmalarınızdan” 32/15-17 ötürü de; 
29/47-- “sizin için bağışlasın, ve acıklı bir Azaptan --özellikle ve en başta, o sağ taraftaki 
samimi inanç ve tüm o “erdemli çalışmalarınızdan” 32/15-17 ötürü de; 29/49-- “sizi korusun!” 

32- Ve her kim AL-LAHa davet edene icabet etmezse, artık o, yeryüzünde (AL-LAHın 
“Planlarını”) --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da, özellikle ve en başta, o sol 
tarafta da-- asla aciz bırakabilecek değildir, ve onun için --özellikle ve en başta, o sağ tarafta da-- 
asla O'ndan başka “Dostlar” yoktur! Đşte, onlar (böylelikle) apaçık bir sapkınlık (=11/19-20) 
içindedirler! 

(Kuran-Haber 46/29-32) 
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34- O inkar edenler Ateşe sunulacakları gün, (onlara şöyle denilir): Bu bir “Gerçek” (=işte, 
şimdi buradaki “19” kodlu, bu “Simetrik Mucizeye” dair de en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz 
tarafından burada böylece ve özellikle en özgün bir “Gerçek” (=el-Hakk) olarak da 
nitelendirilmiş olan yine, en başta; 39/23, 41 = 74/26-31) değil miymiş? Onlar derler: Rabbimize 
andolsun, evet (öyledir)! (AL-LAH da o vakit onlara şöyle) der: Öyleyse, --(burada böyle                       
en gaddar, cahil ve despot bir tarzda; 22/72 & 85/4-10)-- inkar ediyor olduğunuzdan ötürü               
tadın Azabı! 

35- Öyleyse, sen --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o sol taraftaki tüm o “erdemli 
çalışmalarında” da; 73/1-6-- “sabırlı ol,” o Elçilerden tam azim sahiplerinin sabrettikleri gibi.  
Ve onlar için --o sağ taraftaki tüm o “erdemli çalışmalarında” da; 73/1-6-- “acele etme!”   
(Çünki) onlar vadolundukları şeyi (=yakında böylece geleceği vadedilmiş olan bu gibi                
“Dehşetli Felaketleri;” 44/10-16 & 16/28-29) gördükleri gün, sanki gündüzün yalnızca bir saati 
dışında (bu dünyada) kalmamış (gibi hissedecekler).                                           
(Bu) bir Duyurudur: Öyleyse, artık --(işte, şimdi burada yine bu takdirde; 22/72 & 85/4-10)--
(böyle) hain bir toplumdan (=46/10) başkası mı yıkıma uğratılır? 

(Kuran-Haber 46/34-35)            

=============== 
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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 elli-beşinci                                           
en Has ve olağanüstü bu --ikinci-- “Dehşetli” 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 Türkiye 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              

      Ekim 2013 

 


