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         KURAN-HABER’DE                                                                                           

O EN GÜZEL “ĐSĐMLER” 

Burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde şimdi de bu en kritik ve özel “21.” Sure/Bölümde                    

böylece özel olarak ve ard arda anmış olduğu tüm o en güzel “Đsimlerinin” (=21/1-112)                   
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 “21.” Sure/Bölümde 
burada da en başta böylece özel olarak ve ard arda anmış olduğu tüm o en güzel “Đsimlerinin” 

(=21/1-112) 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-İşitici (=el-Semi)            

toplam 20 kez anılmış 

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

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

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

İşitici (=Semi)             

toplam 27 kez anılmış 

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

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

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

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

öz-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 
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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 

 

Yapıcılar (=Failin/un )           
toplam 8 kez anılmış 

12/10  15/71  21/68  21/104       

12/61  21/17  21/79  23/4 

 

öz-Şefkatli (=el-Rahman)            

toplam 57 kez anılmış 

1/1     19/58  19/92  21/42  36/11  43/36  67/29  

1/3    19/61  19/93  21/112 36/15  43/45  78/37  

2/163   19/69  19/96  25/26  36/23  43/81  78/38   
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13/30   19/75  20/5  25/59  36/52  50/33    

17/110   19/78  20/90  25/60  41/2  55/1    

19/18   19/85  20/108 25/60  43/17  59/22    

19/26   19/87  20/109 25/63  43/19  67/3    

19/44   19/88  21/26  26/5  43/20  67/19    

19/45  19/91  21/36  27/30  43/33  67/20  

öz-Hesapçılar (=el-Hasibin)           
toplam 1 kez anılmış 

6/62 

Hesapçılar (=Hasibin)           
toplam 1 kez anılmış 

21/47 

 

öz-Biliciler  (=el-Alimin/un )           
toplam 2 kez anılmış 

29/43  30/22 

Biliciler  (=Alimin )            
toplam 3 kez anılmış 

12/44  21/51  21/81 

öz-Tanıklar (=el-Şahidin)           
toplam 6 kez anılmış 

3/53  3/81  5/83  5/113  21/56  28/44 

Tanıklar  (=Şahidin/un)           
toplam 3 kez anılmış 

9/17  21/78  37/150 
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öz-Gözeticiler (=el-Hafizin/un)           
toplam 2 kez anılmış 

9/112  33/35 

Gözeticiler (=Hafizin/un )           
toplam 9 kez anılmış 

12/12  12/81  21/82  70/29  83/33      
12/63  15/9  23/5  82/10 

 

En Acıyıcı (=Erham)            

toplam 4 kez anılmış 

7/151  12/64  12/92  21/83 

öz-acıyıcılar (=el-rahimin)           

toplam 6 kez anılmış 

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

öz-En 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

öz-mirasçılar (=el-varisin/un)           

toplam 5 kez anılmış 

15/23  21/89  23/10  28/5  28/58 

 

Kaydediciler (=Katibun/in )           
toplam 2 kez anılmış 

21/94  82/11 

 

öz-Tek (=el-Vahid)             

toplam 6 kez anılmış 

12/39   14/48  39/4          

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

toplam 24 kez anılmış 

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

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

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

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

öz-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    
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    
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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 

öz-Destekleyici (=el-Müstean)          

toplam 2 kez anılmış 

12/18  21/112 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

öz-oyalanıcılar (=el-laibin)           

toplam 1 kez anılmış 

21/55 

oyalanıcılar (=laibin)            

toplam 2 kez anılmış 

21/16  44/38 
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O halde, işte şimdi burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde şimdi bu açıdan                           
bu en kritik ve özel “21.” Surede/Bölümde böylece en Bilge ve hikmetli bir tarzda anılmış olan             

tüm o en güzel “Đsimlerini” (=21/1-112) aşağıda ard arda şöylece birer birer görelim, en ilkin:  

=======             
4- … ve O, öz-Đşiticidir , öz-Bilendir. (21/4)        
=======      

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

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

=======             
16- Ve Biz o göğü ve yeri ve bu ikisi arasındakileri asla (boşa) oyalanıcılar (olarak/gibi)  
yaratmadık. (21/16)               
=======  

*Lütfen, dikkat edip görelim ki, burada yüce Rabbimize hiçbir zaman asla ve kesinlikle                      
ait olamayacak olan bu en çirkin ismi (=oyalanıcılar) elbette bu Tablomuza da asla dahil 
etmeyeceğiz. (*Bu en çirkin ismi (=oyalanıcılar) bundan önce “Dehşetli Bir Mucize 1” dosyasında, 
orada 44/38 Ayetinde de (orada bkz. sh. 6) yine aynen böylece kesin olarak elemiş olduğumuzu da 
böylece yine hatırlamalıyız burada, en başta.)   

=======             
17- …, eğer “Biz” (=AL-LAHa, ve de O’nun Huzurunda böylece hazır bulunan oradaki tüm o  
en şerefli hizmetkar Melek kullarına dair toplu bir atıftır; o halde, bu hususta lütfen, şimdi: Kuran-Haber 

“69/17” Ayetini de yine muhakkak görmeliyiz, en başta)-- (bunu) Yapıcılar olsaydık. (21/17)   
======= 

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

öz-Yapıcılar              
(=el-Failin)               
Yapıcılar             
(=Failin)    
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=======             
26- Ama onlar dediler: Öz-Şefkatli (olan AL-LAH) bir çocuk edindi! (Haşa), bundan 
(kesinlikle) uzak ve yücedir O; … (21/26)         
=======     

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

öz-Şefkatli            
(=el-Rahman)             
Şefkatli             
(=Rahman)                                   

=======                
36- … ve onlar öz-Şefkatli (olan AL-LAHın) Mesajına karşı inkarcılardır. (21/36)                    
======= 

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

öz-Şefkatli             
(=el-Rahman)              
Şefkatli             
(=Rahman)     

=======             
42- ... gece ve gündüz sizi öz-Şefkatli (olan AL-LAHın) -azabından- kim koruyabilir? (21/42)  
=======  

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

öz-Şefkatli             
(=el-Rahman)              
Şefkatli             
(=Rahman)    
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=======             
47- … ve Hesapçılar olarak Biz yeteriz. (21/47)          
=======  

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

öz-Hesapçılar      
(=el-Hasibin)       
Hesapçılar       
(=Hasibin)   

=======             
51- …, ve Biz onu Biliciler idik. (21/51)        
======= 

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

öz-Biliciler    
 (=el-Alimin)    
 Biliciler    
 (=Alimin)  

=======             
78- … Ve Biz onların hükmüne Tanıklar idik. (21/78)      
=======   

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

öz-Tanıklar            
(=el-Şahidin)              
Tanıklar            
(=Şahidin)     

 

 

 



Egemen Mucize           11   
_____________________________________________________________________________________________        

 

=======             
79- … ve Biz (bunları) Yapıcılarız. (21/79)           
======= 

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

öz-Yapıcılar              
(=el-Failin)               
Yapıcılar             
(=Failin)    

=======             
81- … Ve Biz her şeyi Bilicileriz . (21/81)           
======= 

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

öz-Biliciler    
 (=el-Alimin)    
 Biliciler    
 (=Alimin)  

=======             
82- … Ve Biz onları Gözeticiler idik. (21/82)          
======= 

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

öz-Gözeticiler                 
(=el-Hafizin)             
Gözeticiler             
(=Hafizin)   
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=======             
83- … ve Sen öz-acıyıcıların En Acıyanısın. (21/83)         
======= 

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

öz-acıyıcıların öz-Acıyanı              
(=el-Erham el-rahimin)             
acıyıcıların Acıyanı               
(=Erham rahimin)     

=======             
89- … ve Sen öz-mirasçıların En Đyisisin. (21/89)          
======= 

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

öz-mirasçıların öz-Đyisi      
(=el-Hayr el-varisin)     
mirasçıların Đyisi       
(=Hayr varisin)   

=======             
94- … ve şüphesiz, Biz onu Kaydedicileriz. (21/94)         
======= 

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

öz-Kaydediciler    
(=el-Katibun)      
Kaydediciler       
(=Katibun)  
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=======             
108- … şüphesiz, sizin Đlahınız Tek Đlahtır; … (21/108)          
======= 

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

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

=======             
112- De ki: Rabbim, (öyleyse, Sen böylece Şahsen) öz-Gerçek (=22/6) olarak hükmet; … 
(21/112)               
======= 

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

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

=======             
112- … ve Rabbimiz sizin o (yalan yere) nitelendirdiğiniz (tüm o boş iddialarınıza) kaşı                 
(bizim için) öz-Şefkatlidir, öz-Destekleyicidir. (21/112)        
======= 

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

öz-Destekleyici      
(=el-Müstean)      
Destekleyici      
(=Müstean) 
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=======              
104- … Şüphesiz, Biz (bunları) Yapıcılarız. (21/104)            

*** 

112- … ve Rabbimiz öz-Şefkatlidir , … (21/112)       
=======    

O halde, şimdi yukarıda yüce Rabbimize ait bu iki en güzel “Đsmini” --(bunlardan biri yukarıda 
böylece istisnai olarak “çoğul” formda, ve ama diğeri ise özellikle “tekil” 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-- yine aynen ve şöylece yerleştireceğiz, nihai olarak:   

 

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

öz-Şefkatli            öz-Yapıcılar       
(=el-Rahman)         (=el-Failin)    
Şefkatli         Yapıcılar     
(=Rahman)       (=Failin) 

         

 

** Burada lütfen, dikkat edip açıkça görelim ki, yukarıda yüce Rabbimize ait --(istisnai olarak 
“çoğul” formda olan)-- bu en güzel Đsmini (=“el-Failin”) yukarıda böylece en başta o ikinci 
sırada “o sol tarafa”  doğrulukla yerleştirdik, ilkin, ve sonra bunu yukarıda böylece o altıncı  
sırada “o sağ tarafa”  doğrulukla yerleştirilmi ş olan yüce Rabbimize ait --(yine istisnai olarak 
“çoğul” formda olan)-- bu en güzel Đsmiyle (=“el-Hasibin”) şimdi yukarıda o ikinci sırada 
böylece doğrulukla eşleştireceğiz, en ilkin. Ve sonra, yukarıda yüce Rabbimize ait --(istisnai 
olarak “çoğul” formda olan)-- bu en güzel Đsmini (=“el-Hafizin”) yukarıda böylece en başta o 
onbirinci sırada “o sol tarafa”  doğrulukla yerleştirdik, ilkin, ve sonra bunu yukarıda böylece o 
ondördüncü sırada “o sağ tarafa”  doğrulukla yerleştirilmi ş olan yüce Rabbimize ait --(yine 
istisnai olarak “çoğul” formda olan)-- bu en güzel Đsmiyle (=“el-Katibun ”) şimdi bu kez de 
aşağıda o ondördüncü sırada böylece doğrulukla eşleştireceğiz, son olarak; burada da böylece 
yine yüce Rabbimizin bu en Bilge, --(yukarıda böylece tam “zıt” bağlamda olmak kaydıyla)-- 
tam paralel, kusursuz ve mükemmel Planı (28/68 = 33/36) doğrultusunda, en başta.   
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** Burada lütfen, dikkat edip yine açıkça görelim ki, yukarıda yüce Rabbimize ait --(özellikle 
“tekil” formda olan)-- bu en güzel Đsmini (=“el-Rahman” & “ el-Rahman” & “ el-Rahman”) 
yukarıda böylece en başta o üçüncü, ve dördüncü, ve beşinci sırada hep “o sol tarafa”  doğrulukla 
yerleştirdik, ilkin, ve sonra bunları yukarıda böylece o onbeşinci, ve onaltıncı, ve onyedinci   
sırada hep “o sağ tarafa”  doğrulukla yerleştirilmi ş olan yüce Rabbimize ait --(yine özellikle  
“tekil” formda olan)-- bu en güzel Đsimleriyle (=“el-Vahid” & “ el-Hakk” & “ el-Mustean”) 
şimdi yukarıda o üçüncü, ve dördüncü, ve beşinci sırada böylece doğrulukla eşleştireceğiz yine,               
en ilkin. Ve sonra, yukarıda yüce Rabbimize ait --(özellikle “tekil” formda olan)-- yine bu                      
en güzel Đsmini (=“el-Rahman”) yukarıda böylece en başta o ondokuzuncu sırada yine “o sol 
tarafa” doğrulukla yerleştirdik, ilkin, ve sonra bunu yukarıda böylece o onsekizinci sırada “o sağ 
tarafa” doğrulukla yerleştirilmi ş olan yüce Rabbimize ait --(istisnai olarak “çoğul” formda            
olan)-- bu en güzel Đsmiyle (=“el-Failin”) şimdi bu kez de aşağıda --(burada yine bu bağlamda                          
yüce Rabbimizin bu en kritik ve temel Ayetlerdeki (=74/28-30) bu apaçık ve mutlak Direktifi 
doğrultusunda)-- Tabloda o alt bölgede doğrulukla eşleştirdik, nihai olarak; burada da böylece 
yine yüce Rabbimizin bu en Bilge, --(yukarıda bu açıdan da böylece yine tam “zıt” bağlamda  
olmak kaydıyla)-- tam paralel, kusursuz ve mükemmel Planı (28/68 = 33/36) doğrultusunda 
burada da yine, en başta.   

** Burada lütfen, dikkat edip yine şunu da açıkça görelim ki, yukarıda yüce Rabbimize ait                               
--(istisnai olarak “çoğul” formda olan)-- bu en güzel Đsmini (=“el-Failin” & “ el-Failin”) 
yukarıda böylece en başta o ikinci ve de dokuzuncu sırada böylece hep “o sol tarafa” doğrulukla 
yerleştirdik, ilkin, ve sonra yukarıda yüce Rabbimize ait --(yine istisnai olarak “çoğul” formda 
olan)-- bu en güzel Đsmini (=“el-Alimin ” & “ el-Alimin ”) yukarıda böylece en başta o yedinci             
ve de onuncu sırada böylece hep “o sağ tarafa”  doğrulukla yerleştirdik, ardından; burada da 
böylece yine yüce Rabbimizin bu tam paralel, kusursuz ve mükemmel Planı (28/68 = 33/36) 
doğrultusunda bu açıdan da böylece yine, en başta.   
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O halde, işte şimdi burada, bu en kritik ve özel “21.” Surede/Bölümde böylece yer alan                             

yüce Rabbimize ait tüm bu en güzel “Đsimlerin” (=21/1-112) 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-Đşitici       öz-Bilen     
(=el-Semi)      (=el-Alim)       
Đşitici       Bilen      
(=Semi)      (=Alim)  

öz-Yapıcılar      öz-Hesapçılar     
(=el-Failin/un)      (=el-Hasibin/un)      
Yapıcılar       Hesapçılar      
(=Failin/un)     (=Hasibin/un)  

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

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

öz-Şefkatli       öz-Destekleyici     
(=el-Rahman)      (=el-Müstean)    
Şefkatli        Destekleyici     
(=Rahman)               (=Müstean)    

öz-Tanıklar       öz-Biliciler     
(=el-Şahidin/un)      (=el-Alimin/un)        
Tanıklar       Biliciler     
(=Şahidin/un)     (=Alimin/un)     
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öz-Yapıcılar      öz-Biliciler     
(=el-Failin/un)      (=el-Alimin/un)      
Yapıcılar       Biliciler      
(=Failin/un)     (=Alimin/un)  

öz-acıyıcıların öz-Acıyanı       öz-mirasçıların öz-Đyisi     
(=el-Erham el-rahimin/un)     (=el-Hayr el-varisin/un)   
acıyıcıların Acıyanı     mirasçıların Đyisi   
(=Erham rahimin/un)      (=Hayr varisin/un)   

öz-Gözeticiler           öz-Kaydediciler    
(=el-Hafizin/un)       (=el-Katibun/in)    
Gözeticiler       Kaydediciler     
(=Hafizin/un)       (=Katibun/in)   

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

öz-Şefkatli          öz-Yapıcılar       
(=el-Rahman)       (=el-Failin/un)    
Şefkatli       Yapıcılar     
(=Rahman)     (=Failin/un) 

 

** 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 “Hayırlı Bir 
Mucize 1” dosyasında, sh. 23-25i 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 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 “21.” Sure/Bölümde yüce Rabbimiz tarafından             

burada da en başta böylece özel olarak ve ard arda anılmış olan tüm bu en güzel “Đsimlerinin” (=21/1-112) 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 &  3 & 4”  
ikili /çift  (=mesaniye) halinde --elbette yine 19 kodu altında; 74/30-- böylece nasıl en muazzam Simetrik bir tarzda 
anılıp planlanmış olduklarını da, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından, ve en net olarak da yine göreceğiz,  
birlikte:                 

öz-Đşitici      &  öz-Bilen        
(=el-Semi)     (=el-Alim)       
Đşitici      &   Bilen        
(=Semi)      (=Alim)  

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

öz-Şefkatli      &  öz-Tek        
(=el-Rahman)    (=el-Vahid)       
Şefkatli      &   Tek      
(=Rahman)      (=Vahid)      

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

öz-Tanıklar      &   öz-Biliciler        
(=el-Şahidin/un)    (=el-Alimin/un)           
Tanıklar     &   Biliciler       
(=Şahidin/un)    (=Alimin/un)   

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 --(bunlardan birisi orada böylece özellikle “tekil” formda, ve ama diğeri ise   
istisnai olarak “çoğul” formda olduğundan ötürü)-- bu açıdan böylelikle “istisnai” konumda kalacak olan bu                    
iki en güzel Đsmin:  

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

     öz-Şefkatli                    öz-Yapıcılar                                             
(=el-Rahman)                     (=el-Failin)                                                                   

orada bu nedenle bu özgün Söküp-Alıcı (=Sekar) sistem tarafından, her iki tarafta, yüce Rabbimizin izniyle,                   
böyle güzel ve meşru bir mahiyette (=79/2), dışta ve hariç bırakılacağını; ve bunun akabinde ise, bu ilahi Sistemin 
bize az önce gördüğümüz Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “21.” Sure/Bölümdeki diğer tüm bu “en güzel 
Đsimlerin” böylece hepsini o toplam tam “2 ve 3 ve 4” ikililer /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 harikulade muhteşem “Egemen 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-Gözeticiler     2          32                 öz-Bilen    
(=el-Hafizin/un)                      (=el-Alim)   
Gözeticiler     9         129                  Bilen    
(=Hafizin/un)                     (=Alim)                                               
                                                                                             
öz-Yapıcılar         0          19          öz-mirasçıların öz-Đyisi    
(=el-Failin/un)                          (=el-Hayr el-varisin/un)                          
Yapıcılar         8         162          mirasçıların Đyisi    
(=Failin/un)                      (=Hayr varisin/un) 

       _____________      _____________                                          

          19x…      19x…        

 

öz-Şefkatli                57             0                 öz-Yapıcılar   
(=el-Rahman)                             (=el-Failin/un)  
Şefkatli                 0                   8                      Yapıcılar  
(=Rahman)                          (=Failin/un) 

 

öz-Şefkatli                57             6                 öz-Tanıklar   
(=el-Rahman)                             (=el-Şahidin/un)  
Şefkatli                  0                   3                      Tanıklar   
(=Rahman)                          (=Şahidin/un)   
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öz-Şefkatli    57          2             öz-Destekleyici   
(=el-Rahman)                       (=el-Müstean)   
Şefkatli                0          0                 Destekleyici  
(=Rahman)                       (=Müstean)   

       _____________      _____________                                          

          19x…      19x…        

 

öz-Gerçek              194          2             öz-Biliciler   
(=el-Hakk)                       (=el-Alimin/un)   
Gerçek               50          3                 Biliciler   
(=Hakk)                       (=Alimin/un)     
                                                                                                     

öz-Yapıcılar         0          6       öz-acıyıcıların öz-Acıyanı   
(=el-Failin/un)                 (=el-Erham el-rahimin/un)                     
Yapıcılar         8          4       acıyıcıların Acıyanı      
(=Failin/un)               (=Erham rahimin/un)  

 

öz-Biliciler                 2            1                  öz-Hesapçılar   
(=el-Alimin/un)                           (=el-Hasibin/un)  
Biliciler                3                  1                      Hesapçılar   
(=Alimin/un)                    (=Hasibin/un) 
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öz-Đşitici    20          0            öz-Kaydediciler  
(=el-Semi)                 (=el-Katibun/in)   
Đşitici     27          2                Kaydediciler   
(=Semi)                  (=Katibun/in)    

       _____________      _____________                                          

          19x…      19x…        

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

öz-Şefkatli               57          6     öz-Tek       
(=el-Rahman)            (=el-Vahid)  
Şefkatli                0         24        Tek    
(=Rahman)               (=Vahid)  
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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, yukarıdan o birinci sırada yer 
alması gereken)-- “el-Semi,” ve --(ilkin, o üçüncü kısımda, yine o sol tarafta, aşağıdan o birinci sırada yer 
alması gereken)-- “el-Hafizin,” ve sonra, --(ilkin, o birinci kısımda, o sağ tarafta yukarıdan o ikinci sırada 
yer alması gereken)-- “el-Hasibin,” ve --(ilkin, o üçüncü kısımda, yine o sağ tarafta aşağıdan o ikinci 
sırada yer alması gereken)-- “el-Hayr el-varisin” Đsimlerinin yerlerini, yüce Rabbimizin bu Emriyle 
(=16/101-102) böylece özel olarak değiştirdik, en başta;               
ve sonra, --(ilkin, o ikinci kısımda, o sağ tarafta, yukarıdan o birinci sırada yer alması gereken)--                    
“el-Vahid”  ve --(ilkin, o dördüncü kısımda, yine o sağ tarafta, o birinci sırada yer alması gereken)--                  
“el-Failin,” ve sonra, --(ilkin, o ikinci kısımda, o sol tarafta, aşağıdan o birinci sırada yer alması  
gereken)-- “el-Rahman,” ve --(ilkin, o dördüncü kısımda, yine o sol tarafta, o birinci sırada yer alması 
gereken)-- “el-Rahman” Đsimlerinin yerlerini de yine böylece özel olarak değiştirdik;    
ve sonra da, yüce Rabbimize ait bu --(ilkin, o ikinci kısımda, o sağ tarafta, o ikinci sırada yer alması 
gereken)-- “el-Hakk”  ve --(ilkin, o üçüncü kısımda, o sol tarafta, o birinci sırada yer alması gereken)--                  
“el-Şahidin,” ve sonra, --(ilkin, o üçüncü kısımda, o sağ tarafta, o ikinci sırada yer alması  gereken)--  
“el-Alimin, ” ve --(ilkin, o üçüncü kısımda, o sol tarafta, o üçüncü sırada yer alması gereken)--                        
“el-Erham el-rahimin” Đsimlerinin yerlerini de yine böylece özel olarak değiştirdik; en son olarak;              
yine yüce Rabbimizin bu husustaki bu en Bilge ve hikmetli direktifleri (=16/101-102) doğrultusunda, 
burada da böylece yine tam paralel ve mükemmel Simetrik bir tarzda yine, en başta. (O halde, bu 
husustaki bu en kritik ve temel Ayetleri (=16/101-102) şimdi bu bağlamda da açıkça görüp idrak etmek 
için, lütfen, şimdi o “Đmtiyazlı Bir  Mucize 1” dosyasında sh. 24ü de muhakkak görmeliyiz yine, en ilkin.)     

** Đkinci olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıda yüce Rabbimize ait              
“19” kodlu, bu eşsiz ve muhteşem Tablomuzda şimdi böylece yer almış olan yüce Rabbimize ait                         
tüm bu “en güzel Đsimler:”                              

el-Rahman &  el-Failin            
(böylece “tekil” formda) & (böylece “çoğul” formda)     

el-Rahman &  el-Şahidin            
(böylece “tekil” formda) & (böylece “çoğul” formda)    

======= 

el-Failin &  Hayr el-varisin             
(böylece “tek Kelimeden” müteşekkil) & (böylece “iki Kelimeden” müteşekkil)         

el-Failin &  Erham el-rahimin            
(böylece “tek Kelimeden” müteşekkil) & (böylece “iki Kelimeden” müteşekkil)         

======== 
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el-Rahman &  el-Müstean            
(böylece “tekil” formda) & (böylece “tekil” formda)     

el-Rahman &  el-Vahid            
(böylece “tekil” formda) & (böylece “tekil” formda)    

======== 

el-Hafizin &  el-Alim               
(böylece “çoğul” formda) & (böylece “tekil” formda)    

el-Semi & el-Katibun             
(böylece “tekil” formda) & (böylece “çoğul” formda)     

xxxxxxxx 

el-Hakk &  el-Alimin             
(böylece “tekil” formda) & (böylece “çoğul” formda)        

el-Alimin &  el-Hasibin            
(böylece “çoğul” formda) & (böylece “çoğul” formda)        

 

böylelikle bu açıdan da böyle tam ve mükemmel “ikililer/çiftler” olarak konumlandırılmış durumdadırlar, 
yüce Rabbimizin burada yine bu açıdan da (=51/49) bu en Bilge ve hikmetli Planı (=39/23) doğrultusunda 
yine, en başta.             
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** Son olarak, burada şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, aşağıda bu bağlamda bu en kritik ve özel                            
bu her iki Surenin/Bölümün en başında yer alan bu tam aynı/benzer açılış ifadeleri: 

==========              

1- Yaklaştı (=ekterebe) o insanların hesap vakitleri, ama … (21/1) 

--------  

1- Yaklaştı (=ekterebet) o Saat, ve … (54/1)          

==========  

yüce Rabbimiz yukarıda özellikle ve sadece bu “21.” Sureyi/Bölümü seçerek bize burada bu “Egemen 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 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” (bunu tekrar açıkça görmek için, şimdi lütfen, yine bkz. bu    

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

(böylece tanık olmak üzere) “tekliler” (=furada) olarak kalkmanız, sonra düşünüp (şunu açıkça) 
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) 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- Yaklaştı insanların “Hesap” vakitleri (=işte, şimdi burada böylece yaklaşmakta olan bu 
“Duman” Afetine; 44/10-11 ve ardından yine bu takdirde artık böylece gelecek olan bu gibi 
küresel ve bölgesel bazı “Dehşetli Felaketlere” dair; 44/12-16 en önemli bir atıftır burada 
böylece, en başta;)-- ama onlar hala gaflet içindeler, yüz çeviriyorlar.    

2- Rablerinden kendilerine yeni bir “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) 
gelmeyiversin, bunu işitiyorlar ve --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol taraftaki 
apaçık “Đşaretleri ” hiç umursamayarak; 29/47-- “onlar oyalanıyorlar!” 

3- Onların kalpleri umursamazdır. Ve o haksızlık edenler gizlice fısıldaştılar: Bu (adam) sizin 
benzeriniz olan bir beşer değil mi? Öyleyse, siz büyüye mi geleceksiniz, ve --işte, şimdi burada 
“19” kodlu o Tablolarda, o sağ taraftaki apaçık “Đşaretleri ” hiç umursamayarak; 29/49--                 
“siz görüyorsunuz?” 

4- De ki: Rabbim, gökte ve yerde (söylenen her) sözü bilir; çünki O, --işte, şimdi yine yukarıda  
“19” kodlu o Tablolarda da,  

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

             “öz-Đşiticidir ,”                 “öz-Bilendir!” 

5- Hayır, onlar (hala) dediler: (Bunlar) karmakarışık düşlerdir;      
“hayır,” --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta-- onu kendisi uydurmuştur; 
“hayır,” --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, o sağ tarafta-- (kafiyeli kelimeler okuyan) 
bir şairdir o! Öyleyse, (haydi) önceki (Elçilerin) gönderildiği gibi bize de (öyle) bir “Đşaret” 
getirsin (=6/124)! 

6- Kendilerinden evvel yıkıma uğrattığımız o hiç bir ülke/şehir (halkı) iman etmemişti; öyleyse, 
bunlar --(şimdi burada aynen onların ayak izleri üzerinde gitmeyi tercih edip böyle davranırlarsa;  
18/55-56 & 41/5)-- iman edebilirler mi? 

(Kuran-Haber 21/1-6) 
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24- Yoksa onlar O'ndan başka “ilahlar” (=burada AL-LAHın bu Hükümleri; 4/105 & 6/114 
dışında/yanında kendi kafalarından Kitap dışı böyle aykırı/ek Hükümler üretemeye kalkan              
bu tarz sahte “otoriteler” anlamındadır; 42/21) mı edindiler (=28/70)?     
De ki: Öyleyse, haydi Kanıtınızı getirin! Đşte bu, (burada artık böylece AL-LAH katından 
gönderilmiş eşsiz ve muazzam bir Kanıt olarak) --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda,            
özellikle ve en başta, o sol tarafta da-- benimle birlikte olanların “Anışıdır ,” ve --işte, şimdi 
burada “19” kodlu o Tablolarda, özellikle ve en başta, o sağ tarafta da-- benden öncekilerin de 
(=çağımızdaki bu gibi erdemli ve salih Yahudilerin, Hristiyanların ve Arapların da; 74/26-31)  
“Anışıdır !” Hayır, onların çoğu (buradaki bu) “Gerçeği” (=74/26-31) hala bilmiyorlar, ve            
yüz çeviriyorlar!       

(Kuran-Haber 21/24) 

 

36- Ama o inkar edenler seni gördüklerinde, seni yalnızca alay konusu ediyorlar, (ve diyorlar): 
Sizin “ilahlarınızı” (=burada AL-LAHın bu Hükümleri; 4/105 & 6/114 dışında/yanında kendi 
kafalarından Kitap dışı böyle aykırı/ek Hükümler üretemeye kalkan bu tarz sahte “otoriteler” 
anlamındadır; 42/21) (bu şekilde) anan (adam) bu mu? Ve onlar Rahman (olan AL-LAHın) 
“Anışına” (=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) karşı (böyle) inkarcılardır (=74/31, 49-53)! 

37- Đnsan, aceleden yaratılmıştır. (AL-LAH şöyle dedi): Öyleyse, Ben size “Đşaretlerimi ” (=işte, 
şimdi buradaki “19” kodlu, bu “Simetrik Mucizelerin ” herbirine ve/veya hepsine dair de en özel 
bir atıftır böylece, en başta; 6/4 = 26/5 = 74/26-31) göstereceğim. Öyleyse, Benden (bunları) 
acele istemeyin (=16/1-2)!    

38- Ama onlar (hala) diyorlar: Eğer doğru sözlüler iseniz, bu “Vaad” (=işte, şimdi burada 
böylece yaklaşmakta olan bu “Duman” Afetine; 44/10-11 ve ardından yine bu takdirde artık 
böylece gelecek olan bu gibi küresel ve bölgesel bazı “Dehşetli Felaketlere” dair; 44/12-16                      
en önemli bir atıftır burada böylece yine, en başta)-- ne zamandır?    

39- O inkar edenler, --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol taraftaki apaçık 
“Đşaretlere” karşı böyle en kibirli, çarpık ve despot bir tarzda; 22/72 & 85/4-10 böylece sonuna 
kadar mücadele etmeye devam ettikleri takdirde; 29/47-- “yüzlerinden,” ve --o sağ taraftaki 
apaçık “Đşaretlere” karşı da böyle en kibirli, çarpık ve despot bir tarzda; 22/72 & 85/4-10 
böylece sonuna kadar mücadele etmeye devam ettikleri takdirde; 29/49-- “sırtlarından ” o Ateşi 
asla püskürtemeyecekleri, ve de hiç yardım alamayacakları zamanı (=8/50-52) bir bilselerdi!    
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40- Hayır, --(işte, şimdi burada yine bu takdirde; 41/5 nihayetinde)-- o (Azap) onlara aniden 
gelecek, ve onları şok edecektir; artık (o vakit) onu geri çevirmeye asla güçleri yetmeyecek, ve 
onlara asla süre tanınmayacak.            
41- Muhakkak, senden önceki Elçilerle de (böylece) alay edildi (=43/47-48 & …), fakat onlardan 
o dalga geçenleri (nihayetinde) o alaya aldıkları (Azap böylece) sarıp kuşattı (=43/55-56 & …)!    

(Kuran-Haber 21/36-41) 

48- Ve muhakkak, Biz Musaya ve Haruna o Furkanı (=Tevratı) verdik, (tüm) sakınan (erdemli 
kullar) için --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafı açıkça işaret edip haber 
veren-- bir “I şıltı ,” ve --o sağ tarafı da açıkça işaret edip haber veren-- bir “Anış” olarak!    
(Öyleyse, bu hususta şimdi lütfen, Tevrat-Tesniye 18/18-19 = 32/1-4 Ayetlerini o “Enfes Bir 
Mucize” dosyasında, sh. 20-21de açıkça iletilmiş şekilde muhakkak görmeliyiz, en başta;                     
ve akabinde, “Musa Peygamberin Sözleri” dosyasını da yine bu bağlamda muhakkak ve tümüyle 
görmeliyiz, en ilkin!)     

49- Onlar, Rablerine görünmezde --(iken/dahi; 6/103)-- derin saygı duyarlar, ve onlar o 
“Saatten” (=işte, şimdi burada böylece yaklaşmakta olan bu gibi küresel ve bölgesel bazı 
“Dehşetli Felaketlerin” artık bu takdirde böylece gelmiş olacağı bu “Saate” dair de; 44/10-16 
en önemli bir atıftır burada böylece yine, en başta)-- ötürü ürperenlerdir! 

50- Ve işte bu, (böylece) indirdiğimiz mübarek bir “Anıştır ” (=işte, şimdi yine buradaki                  
“19” kodlu, bu “Simetrik Mucizeye” dair en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada 
böylece ve özellikle en özgün bir “Anış” (=el-Zikr ) olarak da nitelendirilmiş olan yine, en başta; 
39/23 = 74/30-31)! O halde, siz hala onu inkar ediciler misiniz?    

(Kuran-Haber 21/48-50) 

96- Ve --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- “Yecuc,” ve --o sağ 
tarafta-- “Mecucun” önü açıldığında, artık onlar --orada-- her bir yükseltiden --işte, şimdi  
böylece o alt bölgeye doğru-- akın ederler! (O halde, bu hususta şimdi lütfen, “Olağanüstü Bir 
Mucize” dosyasında sh. 16yı bu bağlamda muhakkak görmeliyiz, en başta!) 

97- Ve artık o gerçek “Vaad” (=işte, şimdi burada böylece yaklaşmakta olan bu “Duman” 
Afetine; 44/10-11 ve ardından yine bu takdirde artık böylece gelecek olan bu gibi küresel ve 
bölgesel bazı “Dehşetli Felaketlere” dair; 44/12-16 en önemli bir atıftır burada böylece yine,            
en başta)-- yaklaşmıştır; işte o zaman, o inkar edenlerin gözleri korkudan donup kalacak (ve 
şöyle diyecekler):  
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Eyvahlar bize, (çünki) biz --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta-- bundan 
tam bir “gaflet” içinde idik, hayır, bizler --o sağ tarafa karşı da-- “zalimler” idik!  

98- --(Ve o vakit 16/28-29 onlara şöyle denilecek): Şüphesiz, siz ve AL-LAHın dışında o kulluk 
ettikleriniz Cehennemin odunusunuz, siz ona varacaksınız. 

99- Eğer onlar (gerçekten) “ilahlar” (=burada AL-LAHın bu Hükümleri; 4/105 & 6/114 
dışında/yanında kendi kafalarından Kitap dışı böyle aykırı/ek Hükümler üretemeye kalkan              
bu tarz sahte “otoriteler” anlamındadır; 42/21)-- olmuş olsalardı, ona asla girmezlerdi. Ama 
onların tümü orada --(bu takdirde/bundan ötürü; 6/27-28)-- sürekli kalacaklardır. 

100- Onlar için --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol taraftaki apaçık 
“Đşaretlere” karşı böyle en kibirli, çarpık ve despot bir tarzda; 22/72 & 85/4-10 böylece sonuna 
kadar mücadele etmeye devam ettikleri takdirde; 29/47-- orada “inlemeler” vardır, ve onlar                      
--o sağ taraftaki apaçık “Đşaretlere” karşı böyle en kibirli, çarpık ve despot bir tarzda; 22/72 &  
85/4-10 böylece sonuna kadar mücadele etmeye devam ettikleri takdirde de; 29/49--                                
orada asla “işitmezler!” (=17/97) 

101- Ama Bizden --(buradaki bu dürüstlük ve samimiyetlerinden ötürü; 13/27-28)-- kendilerine 
Güzellik verilmiş bulunanlar; işte, onlar --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; 29/47-- ondan “uzaklaştırılmı ş olanlardır !” 

102- Onun uğultusunu bile duymazlar. Ve onlar canlarının arzuladığı (nimetler) içinde --işte, 
şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda, özellikle ve en başta, o sağ taraftaki samimi inanç ve 
tüm bu “erdemli çalışmalarından” 32/15-17 ötürü de; 29/49-- “sürekli kalıcılardır !” 

103- Onları o en büyük korku (dahi) hüzne kaptırmaz, ve (çünki) Melekler onları (şöyle diyerek) 
karşılayacaklardır: Đşte bu, sizin Gününüzdür, (böylece) size vadedilmiş olan (=16/30-32)! 

(Kuran-Haber 21/96-103) 

 

105- Ve muhakkak, Biz o Zikrden (=Tevrat; 21/48) sonra Zeburda da (şöyle) yazdık: Şüphesiz,  
(tüm) o arza Benim erdemli kullarım (nihayetinde böylece) varis olacaklardır! (=39/74)                      
(Ve öyleyse lütfen, şimdi ayrıca bkz. Mezmurlar-Zebur 37/21-22) 

106- Şüphesiz, (AL-LAHa) kulluk edecek (böyle) bir toplum için (=2/136-138) bunda (artık)    
mutlak bir Mesaj vardır! 
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107- Ve Biz “seni” (=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)-- alemler için yalnızca                       
--(burada AL-LAHın bu “Đletisini” ve “Rahmetini” 10/57-58 böylece tüm halklara açıkça iletmiş 
olmasından ötürü)-- bir “rahmet” olarak gönderdik. 

108- De ki: Gerçekten bana: Sizin Đlahınız (böylelikle) yalnızca Tek “Đlahtır ” (=tüm “Kanun” 
(=Hukm) koyma yetkisi sadece Kendisine ait olan, ve bundan ötürü tüm “Övgü” (=Hamd) de 
sadece Kendisi için olan mutlak “Otorite ” anlamındadır; 28/70) diye vahyolunuyor; öyleyse, 
artık siz (AL-LAHa böylece) teslim olanlar (=3/84-85) mısınız? 

109- Ama eğer hala yüz çevirecek olurlarsa, de ki: Ben size (işte, bu Mesajı burada) eşitlik üzere 
(böylece) duyurdum. Ve o “vaad olunduğunuz” (=işte, şimdi burada böylece yaklaşmakta olan 
bu “Duman” Afetine; 44/10-11 ve ardından yine bu takdirde artık böylece gelecek olan bu gibi 
küresel ve bölgesel bazı “Dehşetli Felaketlere” dair; 44/12-16 en önemli bir atıftır burada 
böylece yine, en başta)--  yakın mıdır, veya uzak mıdır bilemem. 

110- Şüphesiz O, --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol taraftaki apaçık 
“Đşaretler” aleyhine veya lehine söylenmiş olan; 29/47-- sözün “açıkta” olanlarını da bilmekte, 
ve --o sağ taraftaki apaçık “Đşaretler” aleyhine veya lehine; 29/49 böylece-- (içinizde)              
“sakladıklarınızı” da bilmektedir! 

111- Ve (AL-LAH tarafından) bildiğim (şudur ki): Belki bu, (şimdi) sizin için (böyle) bir 
“Denemedir” (=Fitnetun; 74/31-37), ve belirli bir vakte kadar (böyle) bir yararlanmadır 
(=metaun; 7/24-26)! 

112- De ki: Rabbim, (öyleyse, Sen artık böylece Şahsen) öz-Gerçek (=22/6) olarak hükmet;   
çünki Rabbimiz sizin o (yalan yere) nitelendirdiğiniz (tüm o boş ve batıl iddialarınıza) karşı 
(=21/5, 26, …) (bizim için) --işte, şimdi yine yukarıda  “19” kodlu o Tablolarda da,  

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

                      “öz-Şefkatlidir ,”           “öz-Destekleyicidir!”   

(Kuran-Haber 21/105-112)           
=============== 
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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-sekizinci                                           
en Has ve harikulade muhteşem bu “Egemen” 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              

     Kasım 2013 

 


