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         KURAN-HABER’DE                                                                                           

O EN GÜZEL “ĐSĐMLER” 

Burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde şimdi de bu en kritik ve özel “38.” Sure/Bölümde                    

böylece özel olarak ve ard arda anmış olduğu tüm o en güzel “Đsimlerinin” (=38/1-88)                   
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 “38.” Sure/Bölümde 
burada da en başta böylece özel olarak ve ard arda anmış olduğu tüm o en güzel “Đsimlerinin” 

(=38/1-88) 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-Tek (=el-Vahid)             

toplam 6 kez anılmış 

12/39   14/48  39/4          

13/16  38/65  40/16 

Tek (=Vahid)             

toplam 24 kez anılmış 

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

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

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

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

 

öz-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   



Kritik Mucize           2   
_____________________________________________________________________________________________        

 

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-Bahşedici (=el-Vehhab)            

toplam 3 kez anılmış 

3/8  38/9  38/35 

 

öz-Egemen (=el-Kahhar)            

toplam 6 kez anılmış 

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

öz-Bağışlayıcı (=el-Gaffar)            

toplam 3 kez anılmış 

38/66  39/5  40/42 

Bağışlayıcı (=Gaffar/Gaffaren/Gafir)        

toplam 3 kez anılmış 

20/82  70/10  40/3 
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öz-Yüce (=el-A’la)             

toplam 9 kez anılmış 

16/60  30/27  38/69  79/24  92/20      

20/68  37/8  53/7  87/1 

öz-Yaratıcı (=el-Halik)            

toplam 1 kez anılmış            

59/24 

Yaratıcı (=Halik)             

toplam 7 kez anılmış 

6/102   15/28  38/71  40/62        

13/16  35/3  39/62   

 

öz-Gerçek (=el-Hakk)            

toplam 194 kez anılmış 

2/26    6/30  10/35  21/55  34/43  46/3    
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     
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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     

Gerçek (=Hakk)            

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 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         

öz-reddedilmiş (=el-racim)           
toplam 2 kez anılmış            

3/36  16/98 
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reddedilmiş (=racim)            
toplam 4 kez anılmış 

15/17  15/34  38/77  81/25 

öz-yücelenenler (=el-alin)            

toplam 1 kez anılmış 

38/75 

yücelenenler (=alin)            

toplam 1 kez anılmış 

23/46 
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O halde, işte şimdi burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde şimdi bu açıdan                           
bu en kritik ve özel “38.” Surede/Bölümde böylece en Bilge ve hikmetli bir tarzda anılmış olan             

tüm o en güzel “Đsimlerini” (=38/1-88) aşağıda ard arda şöylece birer birer görelim, en ilkin:  

=======             
5- Đlahları (toptan reddedip) Tek Đlaha (kulluğu mu esas) kıldı? (38/5)      
=======      

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

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

=======             
9- Yoksa öz-Üstün, öz-Bahşedici olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? (38/9)  
=======  

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

öz-Üstün      öz-Bahşedici      
(=el-Aziz)       (=el-Vehhab)     
Üstün       Bahşedici     
(=Aziz)      (=Vehhab) 

=======             
35- Şüphesiz Sen, (ancak) Sensin öz-Bahşedici! … (38/35)       
=======     

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

öz-Bahşedici       
(=el-Vehhab)    
Bahşedici      
(=Vehhab)     
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=======                
65- … ve öz-Tek, öz-Egemen olan AL-LAHtan başka hiçbir Đlah yoktur! (38/65)                     
======= 

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

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

=======             
66- Göklerin ve yerin ve (tüm) o ikisi arasında olanların Rabbidir; öz-Üstün, öz-Bağışlayıcıdır. 
(38/66)              
=======  

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

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

=======             
69- Ve öz-Yüce (olan AL-LAHın) o Konseyi (=O’NUN Huzurunda böylece hazır bulunan 
oradaki tüm o en şerefli hizmetkar Melek kullarından oluşan o özel Konseye dair en özgün bir 
atıftır; o halde, bu hususta lütfen, şimdi: Kuran-Haber “69/17” Ayetini de yine muhakkak görmeliyiz, en başta)-- 
(orada AL-LAHın tüm Emirlerini böylece her daim ve harfiyen yerine getirmek üzere; 37/8-9) 
aralarında görüşürlerken benim hiçbir bilgim yoktu. (38/69)       
=======  

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

öz-Yüce      
(=el-A’la)          
Yüce       
(=A’la) 
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=======             
71- O vakit, Rabbin meleklere (şöyle) dedi: Şüphesiz, Ben (şimdi) çamurdan bir insan 
Yaratıcıyım! (38/71)             
======= 

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

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

=======             
84- AL-LAH (şöyle) dedi: (Đşte, Ben) öz-Gerçeğim (=22/6); ve (böylece) öz-Gerçek olarak 
(=22/6) derim ki: …… (38/84)           
======= 

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

öz-Gerçek             
(=el-Hakk)                
Gerçek             
(=Hakk)           

   

öz-Gerçek     
(=el-Hakk)        
Gerçek      
(=Hakk)  
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=======              
75- … Büyüklendin mi, (ey iblis), yoksa öz-yücelenenlerden mi oldun? (38/75)          

*** 

77- … O halde şüphesiz, sen artık reddedilmiş durumdasın, (ey iblis)! (38/77)    
=======   

O halde, şimdi yukarıda bu iki en çirkin “ismi” --(bunlar yukarıda böylece mutlak olarak o                    
asi iblisin en kibirli ve kötü sıfatları olarak kullanılmış olduklarından ötürü)-- 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-reddedilmiş        öz-yücelenenler                 
(=el-racim)       (=el-alin)     
reddedilmiş        yücelenenler                 
(=racim)        (=alin)      

** Burada lütfen, dikkat edip açıkça görelim ki, yukarıda yüce Rabbimize ait bu en güzel Đsmini                     
(=“el-Vahid”) yukarıda böylece en başta o birinci sırada “o sol tarafa” doğrulukla yerleştirdik, ilkin, ve 
sonra bunu yukarıda böylece o üçüncü sırada “o sağ tarafa”  doğrulukla yerleştirilmi ş olan yine                     
yüce Rabbimize ait bu en güzel Đsmiyle (=“el-Vehhab”) şimdi yukarıda özellikle o birinci sırada böylece 
doğrulukla eşleştireceğiz, en ilkin. Ve sonra, yukarıda yüce Rabbimize ait bu en güzel Đsmini                          
(=“el-Halik”) yukarıda böylece en başta o yedinci sırada yine “o sol tarafa”  doğrulukla yerleştirdik, ilkin, 
ve sonra bunu yukarıda böylece o dokuzuncu sırada “o sağ tarafa”  doğrulukla yerleştirilmi ş olan yine 
yüce Rabbimize ait bu en güzel Đsmiyle (=“el-Hakk”) şimdi yine yukarıda özellikle o yedinci sırada 
böylece doğrulukla eşleştireceğiz, en ilkin.         
Ve bunun ardından, yukarıda yüce Rabbimize ait bu en güzel Đsmini (=“el-A’la”) yukarıda böylece                       
en başta o altıncı sırada bu kez de “o sağ tarafa”  doğrulukla yerleştirdik, ilkin, ve sonra bunu yukarıda 
böylece o sekizinci sırada “o sol tarafa”  doğrulukla yerleştirilmi ş olan yine yüce Rabbimize ait bu                  
en güzel Đsmiyle (=“el-Hakk”) şimdi aşağıda özellikle bu sekizinci sırada böylece doğrulukla 
eşleştireceğiz, en ilkin. Ve en sonunda da, yukarıda asi iblise ait bu en çirkin ismini (=“el-alin”) yukarıda 
böylece en başta o son sırada yine “o sağ tarafa” yerleştirdik, ilkin, ve sonra bunu yukarıda böylece o             
en son sırada “o sol tarafa” yerleştirilmi ş olan yine asi iblise ait bu en çirkin ismiyle (=“el-racim”) şimdi 
yine aşağıda --(elbette, kesin olarak Tablo altında)-- özellikle o en son sırada böylece eşleştireceğiz, son 
olarak; burada da böylece yine yüce Rabbimizin bu en Bilge, --(yukarıda böylece tam “zıt” bağlamda 
olmak şartıyla)-- tam paralel, kusursuz ve mükemmel Planı (28/68 = 33/36) doğrultusunda, en başta.   
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O halde, işte şimdi burada, bu en kritik ve özel “38.” Surede/Bölümde böylece yer alan                             

yüce Rabbimize ait tüm bu en güzel “Đsimlerin” (=38/1-88) 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-Tek       öz-Bahşedici     
(=el-Vahid)      (=el-Vehhab)       
Tek       Bahşedici      
(=Vahid)      (=Vehhab)  

öz-Üstün      öz-Bahşedici      
(=el-Aziz)       (=el-Vehhab)     
Üstün       Bahşedici      
(=Aziz)      (=Vehhab) 

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

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

öz-Yaratıcı      öz-Gerçek     
(=el-Halik)      (=el-Hakk)      
Yaratıcı       Gerçek      
(=Halik)      (=Hakk)  
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öz-Gerçek        öz-Yüce     
(=el-Hakk)        (=el-A’la)        
Gerçek        Yüce     
(=Hakk)        (=A’la)     

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx    Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

öz-reddedilmiş        öz-yücelenenler                 
(=el-racim)       (=el-alin)     
reddedilmiş        yücelenenler                 
(=racim)        (=alin)   

 

** O halde, yüce Rabbimizin buradaki tüm bu en Has ve muhteşem “19” kodlu Tablolarda, o üst 
bölgelerde yer alan tüm bu “en güzel Đsimleri,” ve de akabinde o alt bölgelerde yer alan tüm o                   
(şeytana ait) “en çirkin isimler” hakkında vermiş olduğu o en Bilge ve hikmetli Ayet ve Direktiflerini de 
açıkça idrak edebilmek için, lütfen, şimdi o “Hayırlı Bir Mucize 1” dosyasında, sh. 23-25i de                               
bu bağlamda 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 da, 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 Yazılı Belge 
olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “38.” Sure/Bölümde yüce Rabbimiz tarafından             

burada da en başta böylece özel olarak ve ard arda anılmış olan tüm bu en güzel “Đsimlerinin” (=38/1-88) 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 böylece benzeşmeli (=muteşabihen) toplam tam “2 &  2 & 2”  
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-Tek      &  öz-Bahşedici       
(=el-Vahid)     (=el-Vehhab)       
Tek       &   Bahşedici      
(=Vahid)      (=Vehhab)  

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

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

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

öz-Yaratıcı      &   öz-Gerçek        
(=el-Halik)     (=el-Hakk)           
Yaratıcı     &   Gerçek       
(=Halik)    (=Hakk)   

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 o asi iblisin en kibirli ve kötü sıfatları olarak 
kullanılmış olduklarından ötürü)-- bu açıdan böylelikle mutlak olarak “dışlanmış” konumda kalacak olan bu iki                 
en çirkin ismin:  

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

 öz-reddedilmiş                 öz-yücelenenler                                             
(=el-racim)                        (=el-alin)                                                                   

orada bu nedenle bu özgün Söküp-Alıcı (=Sekar) sistem tarafından, her iki tarafta, yüce Rabbimizin emriyle,                   
böyle en keskin ve kati bir tarzda (=79/1), dışta ve hariç bırakılacağını; ve bunun akabinde ise, bu ilahi Sistemin  
bize az önce gördüğümüz Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “38.” Sure/Bölümdeki yüce Rabbimize ait tüm bu                            
“en güzel Đsimlerin” böylece hepsini o toplam tam “2 ve 2 ve 2” ikililer /çiftler  (=mesaniye) 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 fevkalade “Kritik 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-Gerçek             194           3            öz-Bahşedici    
(=el-Hakk)                  (=el-Vehhab)   
Gerçek              50           0             Bahşedici    
(=Hakk)              (=Vehhab/Vahib)   
                                                                                                                                                    
öz-Üstün                  64           6       öz-Egemen     
(=el-Aziz)                 (=el-Kahhar)   
Üstün                   34           0       Egemen    
(=Aziz)                 (=Kahhar/Kahir)  

       _____________      _____________                                          

            19x…              

öz-Bağışlayıcı                 3             1        öz-Yaratıcı    
(=el-Gaffar)                        (=el-Halik)  
Bağışlayıcı                 3                   7                 Yaratıcı  
(=Gaffar/Gafir)                    (=Halik) 

öz-Üstün                64             6            öz-Tek    
(=el-Aziz)                        (=el-Vahid)    
Üstün                 34                 24                 Tek   
(=Aziz)                     (=Vahid)   

       _____________      _____________                                          

                   19x…              
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öz-Bahşedici     3          6        öz-Tek    
(=el-Vehhab)                 (=el-Vahid)   
Bahşedici                0         24            Tek  
(=Vehhab/Vahib)                (=Vahid)   

öz-Gerçek              194          9        öz-Yüce     
(=el-Hakk)                  (=el-A’la)   
Gerçek               50          0            Yüce   
(=Hakk)                  (=A’la)   

       _____________      _____________                                          

          19x…      19x…        

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

öz-reddedilmiş               2          1        öz-yücelenenler     
(=el-racim)               (=el-alin)   
reddedilmiş                4          1        yücelenenler   
(=racim)              (=alin)  
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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 birinci sırada yer alması 
gereken)-- “el-Vahid,” ve --(ilkin, o üçüncü kısımda, o sağ tarafta, yine o birinci sırada yer alması 
gereken)-- “el-Hakk,” ve sonra, --(ilkin, o ikinci kısımda, o sağ tarafta o birinci sırada yer alması 
gereken)-- “el-Kahhar,” ve --(ilkin, o üçüncü kısımda, o sol tarafta yine o birinci sırada yer alması 
gereken)-- “el-Halik” Đsimlerinin yerlerini, yüce Rabbimizin bu Emriyle (=16/101-102) böylece özel 
olarak değiştirdik, en başta;                    
ve sonra, --(ilkin, o ikinci kısımda, o sol tarafta, o birinci sırada yer alması gereken)-- “el-Vahid,”  ve                        
--(ilkin, yine o ikinci kısımda, o sağ tarafta, o ikinci sırada yer alması gereken)-- “el-Gaffar,” ve sonra,                         
--(ilkin, o birinci kısımda, o sağ tarafta, o ikinci sırada yer alması  gereken)-- “el-Vehhab,” ve --(ilkin, o 
üçüncü kısımda, o sol tarafta, şimdi o birinci sırada yer alması gereken)-- “el-Kahhar” Đsimlerinin 
yerlerini de yine böylece özel olarak değiştirdik; 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, yukarıda yüce Rabbimize ait              
“19” kodlu, bu eşsiz ve muhteşem Tablomuzda şimdi böylece yer almış olan yüce Rabbimize ait                         
tüm bu --(kuvvetli/şeddeli formda olduklarından ötürü)-- bu açıdan en özgün bu “en güzel Đsimler:”                              

öz-Bahşedici (=el-Vehhab)      
Bahşedici (=Vehhab/Vahib) 

öz-Egemen (=el-Kahhar)      
Egemen (=Kahhar /Kahir )  

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

öz-Bahşedici (=el-Vehhab)             
Bahşedici (=Vehhab/Vahib) 

Kuran-Haber boyunca daima yukarıdaki bu en özgün formlarıyla sayılıp doğrulukla Tabloya dahil 
edildiler, burada da böylelikle yine yüce Rabbimizin bu en Bilge ve hikmetli Direktifi ışığında (28/68) 
böylece birbirine tam paralel ve bütünleyici bu kusursuz ve mükemmel Planı (18/1-2 = 4/82) 
doğrultusunda burada da yine böylece, en başta. (28/68 = 33/36)  
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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 ifadeleri: 

==========               

1- Sad.              

Ve o Okunuşa (=el-Kuran ) --andolsun, Anış sahibi (olan). (38/1) 

--------  

1- Kaf .              

Ve o Okunuşa (=el-Kuran ) --andolsun, Ulvi (olan). (50/1)         

==========  

yüce Rabbimiz yukarıda özellikle ve sadece bu “38.” Sureyi/Bölümü seçerek bize şimdi burada bu “Kritik 

Bir Mucize” dosyasında tanık olduğumuz üzere, bu “19”  kodlu, en muazzam “Simetrik Mucizeyi” 

böylece en Bilge ve mükemmel bir tarzda lutfetmiş bulunmaktadır. O halde, bu bağlamda                                     
yüce Rabbimizin bundan önceki --(ilk Ayetlerinde yine özellikle hep böyle tam aynı/benzer açılış 
ifadeleri kullanmış olduğu)-- bu gibi Surelerde/Bölümlerde (=bkz. 59 & 64, ve sonra 40 & 41, ve sonra 
25 & 67, ve sonra 49 & 60, ve sonra ….) ise,          
(bunları tekrar açıkça görmek için, şimdi lütfen, bkz.  

“ Đhtişamlı Bir Mucize 2” dosyası --(sh. 19)         
“Kudretli Bir Mucize 2” dosyası --(sh. 26)          
“ Đzzetli Bir Mucize 2” dosyası --(sh. 19)          
“ Đtibarlı Bir Mucize 2” dosyası --(sh. 18)                   

(ve bunların ardından gelen yüce Rabbimize ait tüm o diğer böyle eşsiz muhteşem Dosyalar)  

yüce Rabbimiz her seferinde bu Surelerin/Bölümlerin (=bkz. 59 & 64, ve sonra 40 & 41, ve sonra                          
25 & 67, ve sonra 49 & 60, ve sonra ….) böylece her daim her ikisini de seçip bize daha önceki tüm o 

eşsiz muhteşem Dosyalarda tanık olduğumuz tüm o “19”  kodlu, en muazzam “Simetrik Mucizelerini ” 

lutfetmiş bulunmaktadır.          

O halde, şimdi yüce Rabbimizin bu konudaki bu en Bilge ve mükemmel “yaratış ve seçim” (=28/68) 
Yetkisinin ardındaki büyük Hikmeti ve bu konudaki o en Bilge ve apaçık Direktiflerini şu en temel ve 
kritik Ayette (=34/46) şimdi açıkça görüp şöylece idrak etmeliyiz, en başta: 
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==========             
46- De ki: Size bir tek öğüt veriyorum: AL-LAH için --(işte, şimdi özellikle ve en başta, yüce Rabbimiz 
tarafından böylece her daim özellikle “ikililer ” olarak lutfedilmiş olan “19” kodlu, o en muazzam 
“Simetrik Mucizelere” (bunları tekrar açıkça görmek için, şimdi lütfen, yine bkz.     

“ Đhtişamlı Bir Mucize 1 & 2” dosyası --(sh. 19)         
“Kudretli Bir Mucize 1 & 2” dosyası --(sh. 26)          
“ Đzzetli Bir Mucize 1 & 2” dosyası --(sh. 19)          
“ Đtibarlı Bir Mucize 1 & 2” dosyası --(sh. 18)                   

(ve bunların ardından gelen yüce Rabbimize ait tüm o diğer böyle eşsiz muhteşem “ikili ” Dosyalar)  

(böylece de tanık olmak üzere) “ikişerliler” (=mesna) olarak, ve --(işte, şimdi yine özellikle ve                     
en başta, yüce Rabbimiz tarafından böylece her daim özellikle “tekli” olarak lutfedilmiş olan “19” kodlu, 
o en muazzam “Simetrik Mucizelere” (bunları tekrar açıkça görmek için, şimdi lütfen, yine bkz. bu    

“Egemen Bir Mucize 1” dosyası --(sh. 21)            
“Kritik Bir Mucize 1” dosyası --(sh. 15)  

(böylece de tanık olmak üzere) “tekliler” (=furada) olarak kalkmanız, sonra düşünüp (şunu)  
idrak etmeniz: Sizin “arkadaşınızda” (=burada hz. Davudun (a.s.) ve de 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) hiçbir cinlenmişlik/sapmışlık yoktur.                     
O, yalnızca sizi (böyle) şiddetli bir Azabın (=21/1-4 & 38/86-88) öncesinde uyarandır!  

(Kuran-Haber 34/46)           
=========== 

 

O halde, yüce Rabbimiz bize Kuran-Haberde mevcut olan tüm bu “19” kodlu, en muazzam “Simetrik 
Mucizelerinin” (=74/26-31) herbirini ve hepsini, dilerse, böylece lutfettiğinde (=21/37 & 16/1-2), 
bunlardan kaç tanesini böylece ve özellikle “ikililer ,” ve kaç tanesini ise böylece ve özellikle “tekliler” 
olarak (=34/46) --(tam ve belirli bir Sayıya göre)-- böyle en Bilge ve hikmetli bir tarzda takdir etmiş 
olduğunu da tüm inanan kullarına o vakit burada da böylece açıkça göstermiş olacaktır (=54/49 & 72/28),              
inşaAl-lah. (=21/37 & 16/1-2) (3/144)        
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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: 

============              
1- Sad.              
Ve o Kuran'a andolsun, “Anış” (=işte, şimdi buradaki “19” kodlu, bu “Simetrik Mucizeye” dair 
en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve özellikle en özgün bir “Anış” 
(=el-Zikr ) olarak da nitelendirilmiş olan yine, en başta; 39/23 = 74/30-31) sahibi olan!    

2- Hayır, (ama) o inkar edenler (hala) --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafa 
karşı; 29/47-- bir “böbürlenme,” ve --o sağ tarafa karşı; 29/49-- bir “ayrılık ” içindedirler! 

3- Biz kendilerinden önce nice nesilleri --(bundan ötürü; 40/5)-- yıkıma uğrattık, ve onlar (o 
vakit) feryat ettiler; ve ama artık (vakit) kurtuluş zamanı değildi (=10/91 & 6/158)! 

4- (Đşte, şimdi) içlerinden kendilerine bir “Uyarıcının” (=burada hz. Davudun (a.s.) ve de                              
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 ilkin)-- gelmesine şaştılar, ve o inkarcılar (şöyle) dediler: Bu, (ancak) --işte, şimdi 
burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol taraftan ötürü; 29/47-- bir “büyücüdür,” --o sağ taraftan 
ötürü de; 29/49-- bir “yalancıdır!” 

5- (Ve sonra, şöyle de dediler: Çünki şimdi o böylece) ilahları (toptan reddedip) Tek Đlaha 
(kulluğu mu esas) kıldı (=28/70 &  4/105 &  6/114)? Doğrusu bu, şaşılacak bir şey! 

6- Onlardan bir grup ileri atılıp (şöyle de dediler): Yürüyün ve “ilahlarınıza” (=AL-LAHın bu 
Kitabında böylece bildirmiş olduğu tüm bu apaçık “Hükümleri” 4/105 &  6/114 dışında/yanında 
bu tip ekstra/batıl “hükümler” türetmiş olan bu gibi “otoritelerine” bir atıftır; 42/21 &  9/31)--                 
(bağlılıkta) kararlı olun; (çünki) şüphesiz, (sizden) asıl istenen şey budur! 

7- (Ve de dediler): (Çünki) biz bunu son zamanın Dinlerinde işitmedik! --(öyleyse, bu hususta 
lütfen, şimdi o “Enfes Bir Mucize” dosyasında, sh. 20-24e giderek bunun gerçekte hz. Musa, ve 
hz. Đsa, ve hz. Davud, ve de hz. Muhammed (herbirinin üzerine Selam olsun) tarafından en açık 
ve net bir şekilde nasıl haber verilmiş olduğuna mutlak olarak tanık olmalıyız yine, en başta)--                 
(Ve ama onlar yine de dediler): Öyleyse bu, ancak bir uydurmadır! 
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8- (Ve sonra, onlar yine şöyle de dediler): O “Anış” (=işte, şimdi buradaki “19” kodlu, bu 
“Simetrik Mucizeye” dair en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve 
özellikle en özgün bir “Anış” (=el-Zikr ) olarak da nitelendirilmiş olan yine, en başta; 39/23 = 
74/30-31) içimizden --(böyle büyük bir adama değil de; 43/31-32)-- ona mı indirildi?                
(AL-LAH şöyle dedi): hayır, onlar --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta; 
29/47-- Benim “Anışımdan” yana (hala) bir kuşku içindedirler; hayır, onlar --o sağ tarafı da 
böylece inkar etmelerine karşılık; 29/49-- Benim “Azabımı” henüz tatmadılar! (=44/10-16)  

(Kuran-Haber 38/1-8) 

 

15- (O halde), bunlar artık bir tek Çığlıktan başkasını gözetlemiyorlar, --(şimdi burada yine                  
bu takdirde; 41/5)-- (geldiğinde) engellenmesi asla mümkün olmayacak olan! (=44/10-16)  

16- Ama onlar (hala) dediler ki: Rabbimiz, --(eğer bu hakikaten Senin Katından gönderilmiş 
böyle bir “Gerçek” ise; 8/32)-- öyleyse, o Hesap gününden önce (o Azaptan bize vadettiğin) 
payımızı çabuklaştır! 

17- (Öyleyse), sen onların söylediklerine karşı sabret, ve güç sahibi kulumuz Davud'u hatırla; 
(çünki) şüphesiz o, (AL-LAHa) yönelici biriydi. 

18- Şüphesiz, Biz dağlara boyun eğdirdik, akşam ve sabah kendisiyle birlikte (AL-LAHı) tespih 
ederlerdi. 

19- Ve toplanıp gelen kuşları da. Hepsi (kendisiyle birlikte böylece) O’na (=AL-LAHa) 
yönelicilerdi. 

20- Ve Biz onun yönetimini güçlendirdik. Ve ona --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda,  
o sol tarafı açıkça işaret edip en Mucizevi bir tarzda haber verecek şekilde de-- “Hikmet ,” ve                   
--o sağ tarafı açıkça işaret edip en Mucizevi bir tarzda haber verecek şekilde de-- kesin “Hitap ” 
verdik!               
(Öyleyse, bu hususta şimdi lütfen, o “Đzzetli Bir Mucize 1” dosyasında, sh. 19-20de açıkça  

beyan edilmiş olan Mezmurlar-Zebur 118/19-26 Ayetlerini muhakkak görmeliyiz, en başta;                     

ve hemen akabinde, “Davud Peygamberin Sözleri” dosyasını da yine bu bağlamda muhakkak ve 
tümüyle görmeliyiz, en ilkin.)     

(Kuran-Haber 38/15-20) 

 



Kritik Mucize           22   
_____________________________________________________________________________________________        

 

27- Ve Biz o göğü ve yeri (=tüm evrenimizi) ve o “ikisi arasında” olanları (=burada böylece 
öncelikle galaksimizin ve sonra aslen tüm evrenimizin de yüce Rabbimiz tarafından böylece 
yaratılmış ve en Mucizevi bir tarzda her “iki tarafında ” mutlak olarak “19” sayısı üzere 
kodlanmış olan o mükemmel “Simetrik Yapısına” dair de en özgün bir atıftır böylece, en başta)              
--(O halde, bu hususta şimdi lütfen, o “Evrensel Muhteşem Mucizeler” dosyasını muhakkak 
görmeliyiz bu bağlamda yine, en ilkin)-- asla boş yere yaratmadık (=41/53-54)!                                         
Bu, ancak o inkar edenlerin zannıdır. Öyleyse, Ateşten ötürü --(şimdi burada yine bu takdirde; 
22/72 & 85/4-10 Ahiret gününde)-- vay haline o inkar edenlerin! 

28- Yoksa Biz, iman edip --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta; 29/47-- 
“erdemli çalışmalarda bulunanları” yeryüzünde --işte, şimdi yine burada o sol tarafa karşı; 
29/47 böylece-- o “bozgunculuk edenler” gibi mi tutacağız?       
(Ve de) yoksa --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sağ taraftaki apaçık 
“Đşaretlere” iman edip; 29/49 böylece-- o “sakınanları” --işte, şimdi yine burada o sağ taraftaki 
apaçık “Đşaretleri ” inkar edip; 29/49 bunlara karşı böyle haksız ve çarpık bir yürekle mücadele 
eden; 41/40-- o “azgınlar” gibi mi tutacağız? 

29- (Bu, böylece) sana indirdiğimiz mübarek bir “Yazıttır ” (=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 = 
74/30-31), ta ki  onlar onun “Đşaretlerini ” --işte, şimdi yine burada o sol tarafta da--                               
“ iyice anlasınlar,” ve ta ki  akıl sahipleri --o sağ tarafta da-- “öğüt alsınlar!” (=29/47 & 49)  

(Kuran-Haber 38/27-29) 

 

49- Bu, bir “Anıştır ” (=işte, şimdi buradaki “19” kodlu, bu “Simetrik Mucizeye” dair en özel 
bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve özellikle en özgün bir “Anış” (=el-Zikr ) 
olarak da nitelendirilmiş olan yine, en başta; 39/23 = 74/30-31)! (Öyleyse) şüphesiz, sakınanlar 
için en güzel bir gelecek vardır!            
50- Huzur cennetleri; (bunların) kapıları onlara açılmıştır. 

51- Orada yaslanmışlardır; orada --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-- birçok “meyva,” ve --özellikle ve en başta, o sağ taraftaki samimi inanç ve tüm bu 
“erdemli çalışmalarından” 32/15-17 ötürü de; 29/49-- “içecek” isterler!      

52- Ve yanlarında (kendilerine dostluk ve hizmet etmek üzere) bakışlarını sadece kendilerine 
yöneltmiş yaşıt yarenler vardır. 
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53- Đşte, o Hesap günü için size vaad edilen (mükafat) budur. 

54- Şüphesiz bu, Bizim (lutfettiğimiz) Rızkımızdır, (bunun) hiç bitip tükenmesi de yoktur! 

(Kuran-Haber 38/49-54) 

59- Fakat --(burada yine bu takdirde; 22/72 & 85/4-10 artık Ahiret gününde o inkarcılara               
şöyle denilir): Đşte, bunlar da sizinle birlikte (Cehenneme) sürüklenecek olan bir gruptur. Onlara 
hiçbir “merhaba” yok. (Çünki) şüphesiz, onlar Ateşe girecek olanlardır!  

60- (Burada onlara uyanlar orada) derler ki: Hayır, sizler; asıl size de hiçbir “merhaba” yok. 
(Çünki) bu (en kötü sonu) bizim önümüze (böylece) siz sürdünüz. Ne kötü bir durak!     

61- Derler ki: Rabbimiz, kim bu (en kötü sonu) bizim önümüze (böylece) sürdüyse (=33/66-68), 
onun Ateşteki azabını kat kat arttır! 

62- Ve (sonra) derler ki: Bize ne oluyor ki, kendilerini en kötülerden saydığımız o kimseleri (bu 
Cehennemde) göremiyoruz! 

63- (Halbuki), biz --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 dolayı da; 29/47--                   
“onları bir alay konusu edinmiştik ,” ve de --o sağ taraftaki samimi inanç ve tüm bu “erdemli 
çalışmalarından” 32/15-17 dolayı da; 29/49-- “(kem) gözler(imiz) onlardan kaymıştı?” 
(=68/51-52) 

64- Şüphesiz bu, Ateş halkının birbiriyle (böylece) çekişmesi --(şimdi burada yine bu takdirde; 
22/72 & 85/4-10 artık Ahiret gününde)-- kesin Gerçek (olacaktır)! 

(Kuran-Haber 38/59-64) 

 

65- De ki: Ben yalnızca (böyle) bir Uyarıcıyım (=34/46 & 14/44-45 & …)! Ve --işte, şimdi yine 
burada “19” kodlu o Tablolarda da,  

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

  “öz-Tek,”               “öz-Egemen”  

olan AL-LAHtan başka hiçbir “Đlah” (=tüm “Kanun” (=Hukm) koyma yetkisi sadece Kendisine 
ait olan, ve bundan ötürü tüm “Övgü” (=Hamd) de sadece Kendisi için olan mutlak “Otorite ” 
anlamındadır)-- yoktur (=28/70)! 
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66- Göklerin ve yerin (=tüm evrenimizin) ve o “ikisi arasında” olanların (=burada böylece 
öncelikle galaksimizin ve sonra aslen tüm evrenimizin de yüce Rabbimiz tarafından böylece 
yaratılmış ve en Mucizevi bir tarzda her “iki tarafında ” mutlak olarak “19” sayısı üzere 
kodlanmış olan o mükemmel “Simetrik Yapısına” dair de en özgün bir atıftır böylece, en başta)              
--(O halde, bu hususta şimdi lütfen, o “Evrensel Muhteşem Mucizeler” dosyasını muhakkak 
görmeliyiz bu bağlamda yine, en ilkin)-- Rabbidir; --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o 
Tablolarda da,  

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

        “öz-Üstündür,”           “öz-Bağışlayıcıdır!” 

67- De ki: Bu, büyük bir Havadistir.          
68- Sizler ise (hala) bundan yüz çeviriyorsunuz! 

69- Ve öz-Yüce (olan AL-LAHın) o Konseyi (=O’NUN Huzurunda böylece hazır bulunan 
oradaki tüm o en şerefli hizmetkar Melek kullarından oluşan o özel Konseye dair en özgün bir 
atıftır; o halde, bu hususta lütfen, şimdi: Kuran-Haber “69/17” Ayetini de yine muhakkak görmeliyiz, en başta)-- 
(orada AL-LAHın tüm Emirlerini böylece her daim ve harfiyen yerine getirmek üzere; 37/8-9) 
aralarında görüşürlerken benim hiçbir bilgim yoktu.   

70- Bana (burada) mutlak olarak (şu) esinleniyor: Đşte, ben (artık) yalnızca (böyle) apaçık             
bir Uyarıcıyım (=34/46 & 6/51 & …)! 

(Kuran-Haber 38/65-70) 

 

86- De ki: Ben bunun için sizden hiçbir ücret istemiyorum, ve ben (zor veya cebr kullanarak) bir 
yükümlülük getirenlerden de değilim! (=50/45) 

87- (Çünki) Bu, ancak (tüm) alemler için (mutlak) bir “Anıştır ” (=işte, şimdi buradaki                       
“19” kodlu, bu “Simetrik Mucizeye” dair en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada 
böylece ve özellikle en özgün bir “Anış” (=el-Zikr ) olarak da nitelendirilmiş olan yine, en başta; 
39/23 = 74/30-31)! 

88- Öyleyse, siz bunun (bu) Havadislerini (=21/1-4 & 44/10-16 & 16/24-29 & 16/30-32)            
bir zaman sonra mutlaka (görüp) bileceksiniz!        

(Kuran-Haber 38/86-88)           
=============== 
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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-dokuzuncu                                           
bu en Has ve harikulade “Kritik” 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              

     Aralık 2013 

 


