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         KURAN-HABER’DE                                                                                           

O EN GÜZEL “ĐSĐMLER” 

Burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde şimdi de bu en kritik ve özel “34.” Sure/Bölümde 

böylece özel olarak ve ard arda anmış olduğu tüm o en güzel “Đsimlerinin” (=34/1-54) 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 “34.” Sure/Bölümde 
burada da en başta böylece özel olarak ve ard arda anmış olduğu tüm o en güzel “Đsimlerinin” 

(=34/1-54) daha sonra tüm Kuran-Haber boyunca da O’nun tarafından böylelikle yine en Bilge 
ve hikmetli bir tarzda özel olarak anılmış oldukları tüm bu ilgili --Bölüm/Ayet numaralarında-- 
böylece birer birer görüp açıkça idrak edelim aşağıda, en ilkin:  

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

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

Haberdar (=Habir )            
toplam 39 kez anılmış 

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

 

öz-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   
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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-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 

 

Bilen (=Alim)            

toplam 13 kez anılmış 

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

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

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

öz-Görünmez (=el-Gayb)            

toplam 42 kez anılmış  

2/3    6/59  11/31  18/22  32/6  39/46  62/8   
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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-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 

öz-Övülen (=el-Hamid)           
toplam 10 kez anılmış 

14/1    22/64  34/6  42/28  60/6   
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22/24  31/26  35/15  57/24  85/8 

Övülen (=Hamid)            
toplam 7 kez anılmış 

2/267    11/73  31/12  64/6        
4/131  14/8  41/42 

 

Koruyucu  (=Hafiz)            
toplam 11 kez anılmış 

4/80    6/107  11/86   34/21  42/48  50/32    
6/104  11/57  12/55  42/6  50/4    

 

öz-Yüce (=el-Aliyy)             

toplam 6 kez anılmış 

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

Yüce (=Aliyy)             

toplam 5 kez anılmış 

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

öz-Büyük (=el-Kebir)             

toplam 8 kez anılmış 

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

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

Büyük (=Kebir)             

toplam 28 kez anılmış 

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

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

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

4/2  11/11  17/43  25/19  33/68  57/7   28/23 
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öz-Yargıç (=el-Fettah)             

toplam 1 kez anılmış 

34/26 

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  
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 
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öz-Rehber (=el-Veliyy)             

toplam 2 kez anılmış 

42/9  42/28 

Rehber (=Veliyy)             

toplam 31 kez anılmış 

2/107   4/75  6/14  13/37  19/45  41/34  48/22  

2/120    4/89  6/51  17/111 29/22  42/8    

2/257   4/119  6/70  18/17  32/4  42/31    

3/68    4/123  9/74  18/26  33/17  42/44    

4/45  4/173  9/116  19/5  33/65  45/19 

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 

 

Bilici  (=Allam)              
toplam 4 kez anılmış 

5/109  5/116  9/78  34/48 

öz-Görünmezler (=el-Guyub)            

toplam 4 kez anılmış 

5/109  5/116  9/78  34/48 
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öz-İşitici (=el-Semi)            

toplam 20 kez anılmış 

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

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

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

İşitici (=Semi)             

toplam 27 kez anılmış 

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

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

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

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

Yakın (=Karib)             

toplam 26 kez anılmış 

2/186    7/56  11/81  33/63  48/18  61/13             78/40  

2/214   9/42  13/31  34/50  48/27  63/10             21/109   

4/17    11/61  14/44  34/51  50/41  70/7    

4/77  11/64  17/51  42/17  59/15  72/25 

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

öz-Gören (=el-Basir)           
toplam 9 kez anılmış 

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

Gören (=Basir)             
toplam 42 kez anılmış 

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

öz-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    

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 
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öz-Rızıklandırıcılar (=el-Razıkin)           

toplam 5 kez anılmış 

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

Rızıklandırıcılar (=Razıkin)            

toplam 1 kez anılmış 

15/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Đmtiyazlı Mucize           11   
_____________________________________________________________________________________________        

 

O halde, işte şimdi burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde şimdi bu açıdan                           
bu en kritik ve özel “34.” Surede/Bölümde böylece en Bilge ve hikmetli bir tarzda anılmış olan             

tüm o en güzel “Đsimlerini” (=34/1-54) aşağıda ard arda şöylece birer birer görüp açıkça tespit 
edelim, en ilkin:  

=======             
1- … Ve O, öz-Bilgedir, öz-Haberdardır. (34/1)        
=======      

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

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

=======             
2- … Ve O, öz-Merhametlidir , öz-Bağışlayıcıdır. (34/2)        
=======  

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

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

=======             
3- … (O), öz-Görünmezin Bilenidir, … (34/3)         
======= 

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

öz-Görünmezin öz-Bileni    
(=el-Alim el-Gayb)     
Görünmezin Bileni     
(=Alim Gayb)   
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=======             
6- … ve öz-Üstün, öz-Övülen (AL-LAHın) yoluna iletmektedir. (34/6)        
=======     

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

öz-Üstün      öz-Övülen     
(=el-Aziz)      (=el-Hamid)     
Üstün               Övülen     
(=Aziz)      (=Hamid)   

=======                
15- … ve Bağışlayıcı bir Rab. (34/15)           
======= 

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

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

=======             
21- … Ve Rabbin her istem üzerinde Koruyucudur . (34/21)        
=======  

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

       öz-Koruyucu     
       (=el-Hafiz)    
       Koruyucu    
       (=Hafiz)    
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=======             
23- … Ve O, öz-Yücedir, öz-Büyüktür. (34/23)         
=======  

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

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

=======             
26- … Ve O, öz-Yargıçtır, öz-Bilendir. (34/26)       
======= 

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

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

=======             
27- … Hayır, O AL-LAHtır, öz-Üstün, öz-Bilge olan. (34/27)      
======= 

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

öz-Üstün      öz-Bilge      
(=el-Aziz)      (=el-Hakim)      
Üstün               Bilge      
(=Aziz)      (=Hakim)  
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=======             
41- … Tespih ederiz Seni; bizim Rehberimiz Sensin, onlar değil; … (34/41)    
======= 

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

öz-Rehber            
(=el-Veliyy)            
Rehber                     
(=Veliyy)       

=======             
47- … Ve O, her istem üzerinde Tanıktır . (34/47)       
======= 

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

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

=======             
48- … (O), öz-Görünmezlerin Bilicisidir . (34/48)         
======= 

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

öz-Görünmezlerin öz-Bilicisi           
(=el-Allam el-Guyub)           
Görünmezlerin Bilicisi            
(=Allam Guyub)   
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=======             
50- … Şüphesiz O, Đşiticidir , Yakındır . (34/50)         
=======  

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

öz-Đşitici      öz-Yakın       
(=el-Semi)     (=el-Karib)      
Đşitici               Yakın     
(=Semi)      (=Karib)  

 

=======             
11- … Şüphesiz, Ben (tüm) yapmakta olduklarınızı Görenim. (34/11) 

***          

39- … Ve O, öz-Rızıklandırıcıların En Đyisidir . (34/39)       
=======  

O halde, şimdi yukarıda yüce Rabbimize ait bu iki en güzel “Đsmini” --(bunlardan birisi                
böylece “tekil,” fakat diğeri ise “bileşik” formda olduklarından 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-Gören             öz-Rızıklandırıcıların öz-Đyisi    
(=el-Basir)        (=el-Hayr el-Razıkin)     
Gören        Rızıklandırıcıların Đyisi    
(=Basir)         (=Hayr Razıkin) 

 

 



Đmtiyazlı Mucize           16   
_____________________________________________________________________________________________        

 

** Burada lütfen, dikkat edip açıkça görelim ki, yukarıda yüce Rabbimize ait bu dört en güzel 
Đsmini: 

=======             
15- … ve Bağışlayıcı (=Gafur) bir Rab (=Rabbun). (34/15)        
21- … Ve senin Rabbin (=Rabbuke) her istem üzerinde Koruyucudur  (=Hafiz). (34/21)   
=======               
=======             
41- … Sen (=Ente) bizim Rehberimizsin (=Veliyyuna), … (34/41)       
47- … O (=Huve) her istem üzerinde Tanıktır  (=Şehid). (34/47)      
=======  

böyle tam bütünleyici ve mükemmel paralel bir tarzda eşleştirdik, en başta. Bunun ardından ise, 
bu iki en güzel Đsmini:  

=======             
11- … Şüphesiz, Ben (tüm) yapmakta olduklarınızı Görenim (=Basir). (34/11)     
39- … Ve O, öz-Rızıklandırıcıların En Đyisidir  (=Hayru el-Razıkin). (34/39)   
=======  

--(bunlardan birisi böylece “tekil,” fakat diğeri ise “bileşik” formda olduklarından ötürü)-- 
böylece ve doğrulukla Tablomuzda o alt bölgeye yerleştirdik (=74/28-30); burada da böylece 
yine yüce Rabbimizin bu en Bilge, kusursuz ve mükemmel Direktifleri (=18/1-2 & 4/82) 
doğrultusunda.   

** Burada lütfen, dikkat edip şunu da açıkça görelim ki, yukarıda biz böylece yüce Rabbimize 
ait bu iki --(mutlak “tekil” formda olan)-- en güzel Đsmini (=“Gafur ,” ve “Veliyy”) yukarıda              
o beşinci ve de onuncu sıralarda ilkin hemen o sol taraflara yerleştirdik, en başta, ve akabinde 
bunları orada bunların hemen ardından gelen bu iki en güzel Đsimle (=“Hafiz,” ve “Şehid”) 
böylece doğrulukla eşleştirdik o altıncı ve de onbirinci sıralarda; ve sonra, yukarıda                           
yüce Rabbimize ait bu --(mutlak “bileşik” formda olan)-- en güzel Đsmini (=“Alim el-Gayb”) ise 
yukarıda o üçüncü sırada ilkin bu kez de hemen o sağ tarafa yerleştirdik, en başta, ve akabinde 
bunu orada bunun birkaç sıra ardından gelen bu en güzel Đsimle (=“Allam el-Guyub”) böylece 
doğrulukla eşleştirdik o onikinci sırada; burada da yine yüce Rabbimizin bu en Bilge, kusursuz 
ve dosdoğru Direktifleri (=18/1-2 & 4/82) doğrultusunda.   
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O halde, işte şimdi burada, bu en kritik ve özel “34.” Surede/Bölümde böylece yer alan                             

yüce Rabbimize ait tüm bu en güzel “Đsimlerin” (=34/1-54) burada O’nun tarafından sonuçta 
böyle en mükemmel bir “Simetrik Plan” verecek şekilde, böylece en baştan beri en Bilge ve 
hikmetli bir tarzda anılmış olduklarını da en net bir şekilde burada şimdi şöylece görebiliyoruz:     

 

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

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

öz-Üstün      öz-Övülen     
(=el-Aziz)       (=el-Hamid)      
Üstün      Övülen      
(=Aziz)       (=Hamid) 

öz-Bağışlayıcı     öz-Koruyucu     
(=el-Gafur)       (=el-Hafiz)       
Bağışlayıcı     Koruyucu         
(=Gafur)       (=Hafiz) 

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

öz-Yargıç       öz-Bilen     
(=el-Fettah)      (=el-Alim)     
Yargıç       Bilen     
(=Fettah)       (=Alim) 
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öz-Üstün      öz-Bilge     
(=el-Aziz)       (=el-Hakim)      
Üstün      Bilge      
(=Aziz)       (=Hakim)      

öz-Rehber     öz-Tanık     
(=el-Veliyy)       (=el-Şehid)      
Rehber      Tanık      
(=Veliyy)       (=Şehid)  

öz-Bilicisi öz-Görünmezlerin     öz-Bileni öz-Görünmezin   
(=el-Allam el-Guyub)       (=el-Alim el-Gayb)     
Bilicisi Görünmezlerin      Bileni Görünmezin    
(=Allam Guyub)       (=Alim Gayb)   

öz-Đşitici      öz-Yakın     
(=el-Semi)       (=el-Karib)      
Đşitici      Yakın      
(=Semi)       (=Karib)  

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

öz-Gören              öz-Rızıklandırıcıların öz-Đyisi   
(=el-Basir)         (=el-Hayr el-Razıkin)     
Gören         Rızıklandırıcıların Đyisi   
(=Basir)        (=Hayr Razıkin) 

 

** O halde, yüce Rabbimizin buradaki tüm bu en Has ve muhteşem “19” kodlu Tablolarda, o üst 
bölgelerde, ve de o alt bölgelerde yer alabilen tüm bu gibi “en güzel Đsimleri” hakkında vermiş olduğu                 
o en Bilge ve hikmetli Ayet ve Direktiflerini de açıkça idrak edebilmek için, lütfen, şimdi o “Đhtişamlı Bir 
Mucize 1” dosyasında, sh. 24ü de muhakkak görmeliyiz yine, en ilkin.   
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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 “34.” Sure/Bölümde yüce Rabbimiz tarafından             

burada da en başta böylece özel olarak ve ard arda anılmış olan tüm bu en güzel “Đsimlerinin” (=34/1-54) O’nun 
tarafından akabinde yine tüm Kuran-Haber boyunca da nasıl böylelikle her daim yine en Bilge ve mucizevi bir 
tarzda anılıp, akabinde bunların tam karşılıklı olarak böylelikle benzeşmeli (=muteşabihen) toplam tam “5 ve 5” 
ikili /çift  (=mesaniye) halinde --elbette yine 19 kodu altında; 74/30-- böylece nasıl en muazzam Simetrik bir tarzda 
anılıp planlanmış olduklarını da, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından, ve en net olarak da yine göreceğiz, birlikte:                 

öz-Bilge     &  öz-Haberdar       
(=el-Hakim)     (=el-Habir)       
Bilge     &  Haberdar      
(=Hakim)      (=Habir)  

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

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

     

öz-Yargıç     &  öz-Bilen        
(=el-Fettah)     (=el-Alim)       
Yargıç     &  Bilen      
(=Fettah)      (=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 --(böylece birisi “tekil,” fakat diğeri ise “bileşik” formda olduklarından 
ötürü)-- bu açıdan böylelikle “istisnai” konumda kalacak olan bu iki en güzel Đsmin:  

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

   Basir                    Hayr el-Razıkin            
(=Gören)        (=öz-Rızıklandırıcıların Đyisi)                                                                

orada bu nedenle bu özgün Söküp-Alıcı (=Sekar) sistem tarafından, her iki tarafta, yüce Rabbimizin izniyle,                   
böylece meşru bir tarzda dışta ve hariç bırakılacağını; ve bunun akabinde ise, bu ilahi Sistemin bize az önce 
gördüğümüz Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “34.” Sure/Bölümdeki diğer tüm bu en güzel “Đsimlerin”                
böylece hepsini o toplam “5 ve 5” ikili /çiftler  halinde --yukarıdaki Ayetlerde yüce Rabbimizin akabinde orada yine 
aynen böylece önemle vurgulayıp işaret ettiği üzere-- o Tablolar  (=Levvahatun) halinde, her iki tarafta, yine topluca 
ve bütünüyle “19” ile kodlanmış şekilde 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 “Đmtiyazlı 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-Bilge       42        6          öz-Haberdar  
(=el-Hakim)                (=el-Habir)  
Bilge        55       39             Haberdar   
(=Hakim)                 (=Habir) 

öz-Yakın       0       11          öz-Bağışlayıcı  
(=el-Karib)                (=el-Gafur)                            
Yakın        26       80          Bağışlayıcı                         
(=Karib)                 (=Gafur)    

öz-Üstün      64       10          öz-Övülen   
(=el-Aziz)                (=el-Hamid)                            
Üstün        34        7          Övülen                         
(=Aziz)                 (=Hamid) 

öz-Bağışlayıcı      11        1          öz-Yargıç     
(=el-Gafur)                (=el-Fettah)                            
Bağışlayıcı       80        0          Yargıç                         
(=Gafur)                 (=Fettah)   

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

        _____________     _____________                                          

           19x…      19x…   

öz-Koruyucu       0       32          öz-Bilen    
(=el-Hafiz)                (=el-Alim)                            
Koruyucu       11      129          Bilen                         
(=Hafiz)                 (=Alim)     
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öz-Üstün      64      42          öz-Bilge   
(=el-Aziz)                (=el-Hakim)                            
Üstün        34      55          Bilge                         
(=Aziz)                 (=Hakim) 

öz-Merhametli                34      20                    öz-Đşitici   
(=el-Rahim)                           (=el-Semi)   
Merhametli      80      27                Đşitici    
(=Rahim)                           (=Semi)    

öz-Bilicisi öz-Görünmezlerin    4      42               öz-Bileni öz-Görünmezin  
(=el-Allam el-Guyub)                    (=el-Alim el-Gayb)   
Bilicisi Görünmezlerin      4      19           Bileni Görünmezin   
(=Allam Guyub)                     (=Alim Gayb)    

öz-Tanık       0       2         öz-Rehber    
(=el-Şehid)               (=el-Veliyy)                            
Tanık        35      31         Rehber                         
(=Şehid)                (=Veliyy)    

       _____________     _____________                                          

          19x…      19x…       

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

öz-Gören        9      19           öz-Rızıklandırıcıların öz-Đyisi  
(=el-Basir)                  (=el-Hayr el-Razıkin)    
Gören        42     163           Rızıklandırıcıların Đyisi   
(=Basir)                  (=Hayr Razıkin) 
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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 bölümde, o sol tarafta yukarıdan ikinci sırada yer alması 
gereken)-- “el-Rahim,” ve --(ilkin, o ikinci bölümde, o sağ tarafta aşağıdan birinci sırada yer alması 
gereken)-- “el-Karib, ” ve sonra, --(ilkin, o birinci bölümde, o sağ tarafta aşağıdan ikinci sırada yer alması 
gereken)-- “el-Hafiz,” ve --(ilkin, o ikinci bölümde, o sol tarafta yukarıdan birinci sırada yer alması 
gereken)-- “el-Fettah” Đsimlerinin yerlerini, yüce Rabbimizin bu Emriyle (=16/101-102) böylece özel 
olarak değiştirdik, en başta;            
ve akabinde, --(ilkin, o ikinci bölümde, o sol tarafta tam o orta sırada yer alması gereken)-- “el-Veliyy,”              
ve --(ilkin, o ikinci bölümde, o sağ tarafta şimdi tam o son sırada yer alması gereken)-- “el-Rahim,”                     
ve sonra, --(ilkin, o ikinci bölümde, o sağ tarafta tam o orta sırada yer alması gereken)-- “el-Şehid,” ve                      
--(ilkin, o ikinci bölümde, o sol tarafta yine tam o son sırada yer alması gereken)-- “el-Semi” Đsimlerinin 
yerlerini de böylece özel olarak değiştirdik; yüce Rabbimizin bu husustaki bu en Bilge ve hikmetli 
direktifleri (=16/101-102) doğrultusunda, burada da böylece tam paralel ve mükemmel Simetrik bir tarzda 
yine, en başta.  

O halde, şimdi bu bağlamda, yüce Rabbimize ait bu ilgili en mucizevi ve kritik temel Ayetleri şöylece ve 
tekrar muhakkak hatırlamalıyız burada da, en başta:  

=======                                                                                                                                 
101- Biz bir “Đşareti” (=“ Ayeten;” şimdi burada örneğin, yukarıdaki Tablomuzda o ikinci 
kısımda, tam o orta sırada o sağ tarafta olması gereken o “el-Şehid” Đsmi) başka bir “Đşaretin” 
(=“Ayeten;” yine yukarıda o ikinci kısımda, tam o son sırada o sol tarafta olması gereken                     
“el-Semi” Đsminin) --(veya aynı şey burada bunun tam tersi bir yaklaşım için de aynen geçerli 
elbette)-- yerine getirip değiştirdiğimizde, ki AL-LAH böylece ne indirdiğini en iyi Bilendir, 
onlar (şimdi O’nun bu Misak Elçisine) dediler: “Sen mutlaka ancak bir uydurucusun!”    
Hayır, (çünki) onların çoğu --(buradaki bu tam ve mükemmel “Matematik Planlamaları” ve 
kusursuz ve simetrik “Yer Değiştirme Đşlemlerini” hala böylece)-- bilip kavramıyorlar!                                                                                          

102- (Ey Misak Elçisi, o halde, sen de şimdi onlara) de ki: Bunu Rabbinden böylece bir                      
“öz-Gerçek” olarak o kutsal Ruh (=Cebrail; 2/97) indirdi, inananları (bununla) böylece 
sağlamlaştırmak için, ve tüm o (AL-LAHa) teslim olanlara --işte, şimdi burada “19” kodlu o 
Tablolarda, o sol tarafta,  böylece-- bir Đleti, ve --o sağ tarafta da, böylece-- bir “Müjde ” olarak!  

(Kuran-Haber 16/101-102)                                                                                               
=======         
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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: 

============              
3- O inkar edenler dediler ki: O “Saat” (=yakında geleceği böylece vadedilmiş olan bu  
Cezalandırmaların; 44/10-16 bu “Saatine” dair de en özgün ve önemli bir atıftır burada şimdi 
böylece, en başta) asla bize gelmez! De ki: Hayır, gaybı bilen Rabbime andolsun, o muhakkak 
size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca hiçbir şey O'ndan saklı kalmaz. Bundan daha 
küçük olanı da, daha büyük olanı da, mutlaka apaçık bir yazıt içinde (kayıtlıdır).   

4- Çünki (O), iman edip o “Uzlaştırıcılıklar ” için çalışanları (=buradaki “19” kodlu,                          
bu “Simetrik Mucizelere” dair de en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece 
ve özellikle “Uzlaştırıcılıklar ” (=el-Salihat) için çalışmak olarak da nitelendirilmiş olan yine,               
en başta; 2/25-26 = 74/30-31) mutlak ödüllendirecektir. O halde, --işte, şimdi yine burada                     
“19” kodlu o Tablolarda, özellikle ve en başta, o sol taraftaki tüm o “erdemli çalışmalarından” 
ötürü de; 2/25-26-- bir “bağışlanma,” ve --özellikle ve en başta, o sağ taraftaki tüm o “erdemli 
çalışmalarından” ötürü de; 2/25-26-- bir üstün “rızık” onlar içindir!   

5- Ama o --“19” kodlu-- “Đşaretlerimiz” hakkında (=74/26-30) (Bizi) güya aciz bırakmak için 
çaba harcamış olanlar, --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda, özellikle ve en başta,         
o sol tarafa karşı sergilemiş oldukları tüm o “hasta ve çarpık çalışmalarından” ötürü de; 2/26-27-- 
bir “azap,” --özellikle ve en başta, o sağ tarafa karşı sergilemiş oldukları tüm o “hasta ve çarpık 
çalışmalarından” ötürü de; 2/26-27-- bir acıklı “iğrençlik” onlar içindir!   

6- Kendilerine o --“19” kodlu-- “Đlim” (=74/26-31) verilenler ise, Rabbinden sana indirilenin 
mutlak “Gerçek” olduğunu, ve --işte, şimdi yine yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da,  

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

           “öz-Üstün,”               “öz-Övülen”  

(AL-LAHın) yoluna ilettiğini görmektedirler! 

(Kuran-Haber 34/3-6) 
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28- Ve Biz “seni” (=burada hz. Muhammedin (a.s.) uzun zamandır beklenen ve özlenen Mehdi 
torunu bu “Misak Elçisi/MESAJIna” dair en özgün bir atıftır böylece yine, en başta; 7/157-158) 
ancak bütün insanlara --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda, özellikle ve en başta,         
o sol taraftan ötürü de, böyle-- bir “Müjdeci,” ve --özellikle ve en başta, o sağ taraftan ötürü de, 
böyle-- bir “Uyarıcı” olarak gönderdik. Ancak insanların çoğu (hala) bilmiyorlar. 

29- Ve onlar (hala) diyorlar: Eğer doğru sözlüler iseniz, bu “Vaad” (=yakında geleceği böylece 
bildrilmiş olan bu  Cezalandırmalar; 44/10-16 hakkındaki bu “Vaade” dair de en özgün ve 
önemli bir atıftır burada şimdi böylece yine, en başta) ne zamanmış?   

30- De ki: Sizin için --(işte, şimdi burada bu takdirde; 22/72)-- belirlenmiş bir Gün vardır ki, 
ondan ne bir saat ertelenebilirsiniz, ne de öne alınabilirsiniz!   

(Kuran-Haber 34/28-30) 

 

31- O inkar edenler dediler ki: Biz ne bu “Okunuşa” (=şimdi yine buradaki “19” kodlu,                        
bu “Simetrik Mucizeye” dair en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve 
özellikle en özgün bir “Okunuş” (=el-Kuran ) olarak da nitelendirilmiş olan yine, en başta;  
20/2-3 = 74/30-31), ne de onun öncesinde (indirilene; 3/3-4) asla inanmayız!      
O halde, sen o zulmedenleri --(işte, şimdi burada yine bu takdirde; 4/17-18 nihayetinde)-- 
Rableri huzurunda tutuklanmış (olacaklar) iken görsen; (orada) suçlamaları birbirlerine karşı 
evirip çevirirler. Zayıf bırakılanlar o büyüklük taslayanlara derler ki: Eğer sizler olmasaydınız,               
bizler mutlak inananlar olurduk! 

32- Büyüklük taslayanlar o zayıf bırakılanlara derler ki: Size geldikten sonra, sizi biz mi o 
“Đletiden” (=şimdi yine buradaki “19” kodlu, bu “Simetrik Mucizeye” dair  en özel bir atıftır, 
yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve özellikle en özgün bir “Đleti” (=el-Huda) olarak da 
nitelendirilmiş olan yine, en başta; 39/23 = 74/30-31) alıkoyduk? Hayır, kendiniz suçlular idiniz! 

33- Zayıf bırakılanlar o büyüklük taslayanlara derler: Hayır, siz “gece” ve “gündüz” hileli 
düzenler kurup bizim --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda da, özellikle ve en başta,         
o sol tarafta-- AL-LAH’I “reddetmemizi,” ve --özellikle ve en başta, o sağ tarafta da--               
O'NA “eşler koşmamızı” bize emrediyordunuz! Azabı gördüklerinde pişmanlıklarını saklarlar;                       
Biz de --(işte, şimdi yukarıdaki “19” kodlu, bu “Đletiyi ” (=el-Huda) böylece)-- inkar edenlerin 
boyunlarına halkalar geçirdik. (Çünki) onlar --(işte, şimdi burada yine bu takdirde; 22/72 &  
85/4-10 nihayetinde)-- kendi yaptıklarından başkasıyla mı cezalandırılmış olacaklar?  

(Kuran-Haber 34/31-33) 
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43- Onlara o --“19” kodlu-- apaçık “Đşaretlerimiz ” (=74/26-30) okunduğunda, dediler:    
Bu, sizi atalarınızın hizmet ettiği --(bu gibi sahte rab ve ilahlardan; 9/31 & 41/37)-- alıkoymak 
isteyen bir adamdan başkası değildir! Ve dediler ki: Bu --işte, şimdi burada “19” kodlu o 
Tablolarda, o sol tarafta-- uydurulmuş bir “yalandan” başka bir şey değildir! Ve o inkar edenler, 
kendilerine geldiği zaman o “Gerçek” için dediler: Bu --işte, şimdi burada “19” kodlu o 
Tablolarda, o sağ tarafta da-- apaçık bir “büyüden” başka bir şey değildir! 

44- Oysa Biz onlara (şimdi böyle boş yere okuyup) çalıştıkları “yazıtları” vermedik (=2/79);              
ve Biz onlara senden önce (bu tarz) bir “Uyarıcı” (=34/46) göndermedik! 

45- Kendilerinden öncekiler de yalanladı. Ve onlar (şimdi burada) bunlara verdiklerimizin 

“Onda Birine” (=işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda o üst bölgelerde yer alan,          

yüce Rabbimize ait oradaki o tam “On” çift en güzel Đsimden sadece “Birine ” dair de                  
yapılmış olan en özgün ve önemli bir atıftır burada böylece, en başta!) bile ulaşamamışlardı!               
Ve Elçilerimi yalanladılar; öyleyse Benim de (onları) reddedişim nasıl oldu (=54/43-48)! 

(Kuran-Haber 34/43-45) 

 

46- De ki: Size bir tek öğüt veriyorum: AL-LAH için --(işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o 
Tablolarda, özellikle ve en başta, o -üst bölgedeki- o “iki” kısım için)-- “ikişerli” ve --(işte, şimdi 
yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, özellikle ve en başta, o -alt bölgedeki- o “tek” kısım için de)-- 
“tekli” olarak kalkmanız, sonra düşünüp (bunu) idrak etmeniz! Sizin “arkadaşınızda” (=burada                                          
hz. Muhammedin (a.s.) uzun zamandır beklenen ve özlenen Mehdi torunu bu “Misak 
Elçisi/MESAJIna” dair en özgün bir atıftır böylece yine, en başta; 7/157-158) hiçbir delilik 
yoktur. O, yalnızca sizi (böyle) şiddetli bir Azabın (=52/44-47) öncesinde uyarandır! 

47- De ki: Ben sizden hiçbir ücret istemedim, o sizin olsun. (Çünki) benim ücretim yalnızca                        
AL-LAHa aittir. Ve O, her istem üzerinde Tanık olandır. 

48- De ki: Şüphesiz, Rabbim o “Gerçeği” (=şimdi yine buradaki “19” kodlu, bu “Simetrik 
Mucizeye” dair  en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve özellikle                      
en özgün bir “Gerçek” (=el-Hak) olarak da nitelendirilmiş olan yine, en başta; 39/23, 41 = 
74/30-31) ortaya koyar! O, gaybleri bilendir. 

49- De ki: (Đşte), o “Gerçek” geldi; artık o “sahte” --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, 
o sol tarafa karşı da (hiçbir şey) “ortaya çıkaramaz,” ve --o sağ tarafa karşı da-- (hiçbir şey) 
“ tekrar edemez!” (=52/33-34) 
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50- De ki: Eğer ben --işte, şimdi burada özellikle ve en başta, tüm bu “19” kodlu Tablolar 
üzerinde çalışırken de-- hata yapmışsam, sadece kendi nefsimin (eksikliklerinden) ötürü hata 
yapmışımdır; eğer (burada eksiksiz ve mükemmel olarak) doğru yolu bulmuşsam, bu da ancak 
Rabbimin bana işaret etmekte olduğundan ötürüdür. (Çünki) şüphesiz O, --işte, şimdi yine 
burada “19” kodlu o Tablolarda da,  

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

           “Đşiticidir ,”               “Yakındır !” 

(Kuran-Haber 34/46-50) 

 

51- Sen onları --(işte, şimdi yine burada bu takdirde; 3/91 nihayetinde)-- korkuya kapıldıklarında 
bir görsen. Artık hiçbir kaçış yoktur; ve yakın bir yerden yakalanmış (olacaklardır). 

52- Ve derler: “Biz ona iman ettik!” ancak onlar için artık --işte, şimdi burada “19” kodlu o 
Tablolarda, o sol taraftan-- “uzak bir yerden” kavrayış nasıl (mümkün) olur? 

53- Çünki daha önce onu inkar etmişlerdi; onlar --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda,              
o sağ taraftan-- “uzak bir yerden” gayb hakkında da (=52/30-31) atıp tutuyorlardı! 

54- O halde, artık --(işte, şimdi yine burada bu takdirde; 4/18 nihayetinde)-- kendileriyle istek 
duydukları (tüm o nimetler) arasında perde çekilmiş (olacaktır), daha önce benzerlerine yapıldığı 
gibi (=7/37-39)!            
(Çünkü) onlar --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafa karşı; 29/47                    
böyle-- bir “kuşku” içindeler, --o sağ tarafa karşı da; 29/49 böyle-- “şüphelenici” 
(davranmaktalar) (=22/72)!   

(Kuran-Haber 34/51-54) 
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Öyleyse, artık Selam ve sonsuz Esenlik, burada yine bu kritik Son Günde/Çağda,                                                            
--o ilk iki dokümanımızda açıkça ve detaylıca tanık olduğumuz o en kritik ve temel                         
iki “Devasa” mucizevi Đlahi Mesajla birlikte, ve akabinde-- buradaki bu kırk-sekizinci                                           
en Has ve muazzam bu “Đmtiyazlı” 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              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


