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       SON GÜN                                                                                                      
için/içinde  

 

      KURAN-HABER’DEKİ 

 

       2 Çift                                        

Altın “KELİMELER” 
                          



Giriş            1   

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 ONUN ÜZERİNDE (kodlanmış olacaktır) “19!”                         

                  (74/30) 

Burada, ilkin Kuran-Haber’de mevcut olan bu 2 çift Altın Kelimeler (=bunlar                                   

Kuran-Haber’deki --1 & 9 hariç-- her Bölümün başında yer alan o özgün başlangıç              

ifadelerini (=bism & el-lah & el-rahman & el-rahim) oluşturan bu çok özel Kelimelerdir) 

üzerinde var olan mucizevi 19 kod & sistemine birlikte tanık olacağız, bu ilk dokümanımızda.   

Yüce Rabbimiz tarafından bu 2 çift Altın Kelimeler üzerinde böylelikle takdir edilip 

yaratılmış olan bu devasa “matematiksel planlama,” böylelikle ilkin Kuran-Haber’de                         

bir Öğüt (=Zikr), ve bir Öğütsel (=Zikra) olarak da tanımlanmış olan bu 19 kod & sisteminin                 

böylece en temelini de oluşturmaktadır. (lütfen, bkz. Öz-Haber 39/23 & 74/31)                                      

Ve yüce Rabbimiz burada bu önemli Mesaja gönülden kulak verecek, ve ardından böylece 

oturup bunun üzerinde tüm yürekle çalışacak, ve böylelikle buna şahsen açıkça tanık olmuş 

olacak, ve bunu kendi gözleri ve kulakları ve zihinleriyle de böylelikle onaylamış olacak               

tüm erdemli inananlara büyük ödüller vadetmiştir. (lütfen, bkz. Öz-Haber 39/23, 33-35 & 

57/19)                                                                                                                                                                                  

Bu, yüce Rabbimiz tarafından içinde bulunduğumuz bu Son Milenyum için böylelikle                   

şimdi açığa çıkarılmış olan, O’nun dünya tarihindeki en büyük, kalıcı ve somut  

Mucizelerinden biridir. Ve bu, böylelikle bütün büyük (burada özellikle Musa & İsa & Davud 

& Muhammed) Peygamberler tarafından da netçe haber verilmiş olan o Misak Elçisi 

kanalıyla, onlara yüce Rabbimiz tarafından böylece vadedildiği üzere, şimdi bu Üçüncü ve 

Son Milenyumun başında böylelikle tüm erdemli insanlara Sonsuz Kurtuluş ve                        

Mutluluğu da mutlak getirebilecek büyük bir ilahi Mesajdır! (lütfen, bkz. Öz-Haber 2/25-27, 

62 & 74/26-31 & …)                                                                                                                                                                    

O halde, haydi burada derhal bu anlaşılması gayet kolay, ama taklit edilmesi gerçekten  

imkansız olan bu devasa öncül “matematiksel planlamaya” birlikte açıkça tanık olalım;                      

ki henüz bunun ardında ve ötesinde yer alan --dolayısıyla, belki bundan birazcık daha 

kompleks ve ileri seviyede olabilecek, ve buna binaen biraz basit ve temel Arapça bilmeyi de 

orada baştan gerektirebilecek-- o muazzam ardıl ve asıl “matematiksel planlamalara”                   
(*bu en kritik konu hakkında biraz daha detaylı ve açık, kolay anlaşılır ve net bilgi sahibi olabilmek için,                   

lütfen, daha sonra Öz-Okunuş dosyasına gidip orada tüm Giriş bölümünü, ve yine şimdi buradaki bu en esas 

konumuzla ilgili olan özellikle 23-26. sayfaları da mutlaka görmeliyiz)  
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burada şimdilik onları bu dokümanımızda hiç hesaba katmasak dahi, burada böylelikle              

tüm insan, cin & uzaylı vs. kapasitesinin çok üzerinde ve ötesinde olarak (lütfen, bkz. 17/88) 

bunları hep birlikte, her an ve daima entelektüel açıdan böylelikle yalnız başına dahi                

burada kesin bir biçimde aciz bırakıp hezimete uğratabilecek,                                                                                                                                           

ve böylelikle, yüce Rabbimizin en Bilge varlığını, ve tüm evren ve hepimizin üzerindeki                      

en Üstün kudret ve kapasitesini netçe gösterebilecek en somut ve büyük delillerinden                           

biri olarak, Kıyamete kadar, böylelikle tüm insanlığın gözleri önünde açık bir 

Tanık/Belge/Mucize olarak kalacaktır, içinde bulunduğumuz bu en kritik ve Son Çağda!  
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O halde, haydi burada ilkin 19 kodlu bu devasa öncül “matematiksel planlamayı,” içinde 

bulunduğumuz bu Son Milenyum için, temeliyle tarif edip haber veren Kuran-Haber’deki 

yüce Rabbimize ait o bazı en kritik Ayetleri, ve akabinde o büyük Peygamberlere ait                                 

o ilgili bazı en kritik mucizevi bildirileri de kısaca ve öz olarak birlikte önemle görelim, 

evvela: 

 

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

23- Al-lah o en güzel Anlatıyı benzeşmeli (=muteşabihen) ikişerli/çifterli (=mesaniye)                             

--Kelimeler-- kapsayan bir yazılı-belge olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, ileriki kısımda yüce Rabbimizin (Kuran-Haberdeki --1 & 9 hariç-- her Bölümün başında                    

yer alan o özgün başlangıç ifadelerini oluşturan) o çok özel 4 Kelimeyi tüm Kuran-Haber boyunca                    

nasıl en bilgece kullanıp sonuçta bunları bize işin en sonunda böylelikle nasıl --yapısal, anlamsal açıdan-- 

benzeşmeli (=muteşabihen) ikişerli/çifterli (=mesaniye) altın Kelimeler halinde --19 kodlu olarak-- 

böylelikle en güzel bir yazılı-belge şeklinde planlayıp lutfettiğini, elbette daha sonra (inş.A) yine daha yakından 

ve daha geniş olarak da göreceğiz:   

 

el-esm (=öz-isim)            &   el-rahim (=öz-acıyıcı)                                                                                                 

esm (=isim)              &   rahim (=acıyıcı) 

el-rahman (=öz-acıyan)                  &     el-lah (=öz-otorite)                                                                                                  

l-rahman (=_z-acıyan)                  &   (l)-lah (=_z-otorite) 

 

Rablerinden korkanların bundan ötürü derileri ürperir, sonra onların derileri ve kalpleri 

yatışır Al-lahın (bu) Öğütü (=Zikr) için!                                                                                                          

Bu, (aynı zamanda) Al-lahın İletisidir (=Huda), O bununla dilediğini iletir (=yehdi);                            

fakat Al-lah kimi de (bu konuda kendi hainliklerinden ötürü; bkz. 2/26-27) saptırırsa 

(=yudlil), onlar için artık bir İletici yoktur! (Öz-Haber 39/23)                                                                                                

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

26- Al-lah dedi: Öyleyse, ben de (şimdi) onu Söküp-Atıcıya sokacağım!                                       

27- Peki sana ne bildirdi, nedir o Söküp-Atıcı!                                                                                                

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

O baki-bırakmaz,        ve O sağlam-komaz, 

               (ve ardından, sunar)                                                                                                              

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

           Tablolar                                                                                                                                 

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

                                tüm insanlık için.                                                                                                                                                                                                

30-               Onun üzerinde (kodlanmıştır) “19!”  

 

** Bu bağlamda, yine ileriki kısımda o çok özel 4 Kelimemizin bu kez --gramatik açıdan-- orada “kusurlu 

formları” olan:                                                                                                                                                                   

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

sm (=_sm)              ilah (=o_torite) 

bu nedenle orada bu ilahi Söküp-Atıcı (=Seqara) sistem tarafından, her iki tarafta, böylelikle dışlanacağını                

ve eleneceğini, ama bunun ardından bize bir önceki sayfada gördüğümüz o 2 çift --gramatik açıdan--                                 

tam ve kusursuz Altın Kelimelerimizi net olarak yine her iki tarafta, ve yine elbette 19 ile kodlanmış olarak,                                                      

--yukarıdaki Ayetlerde hemen akabinde yine aynen böylelikle işaret edildiği üzere-- net tablolar 

(=levvaahatun) şeklinde mutlak olarak sunacağını yine daha sonra tekrar daha yakından da (inş.A) temeliyle 

görüp böylelikle birlikte orada da genişçe ve hayranlıkla tanık olacağız.  

31- Ve Biz o ateşin bekçilerini sadece Meleklerden kıldık; ve Biz onların sayısını (=19)  

sadece bir fitne/test kıldık (bunu) inkarcılar için; ta ki (bununla)    

= o kendilerine Kitap verilmiş olanlar (=Yahudiler & Hristiyanlar & Araplar) yakinen 

inansınlar, ve inananlar inanç arttırsınlar, 

= o kendilerine Kitap verilmiş olanlar (=Yahudiler & Hristiyanlar & Araplar), ve inananlar                  

hiç kuşku duymasınlar, 
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= ama --bunların arasında-- o kalplerinde bir hastalık olanlar, ve (bunu) inkarcılar 

diyecekler: Acaba Al-lah bu “meselle” (yukarıda 26-30. Ayetlerde verilen o “mesel”)                                

-gerçekte- ne demek istiyor? İşte, Al-lah böylelikle dilediğini (bu konuda kendi 

hainliklerinden ötürü; bkz. 2/26-27) saptırır (=yudillu), ve dilediğini (bu konuda kendi 

samimiyetlerinden ötürü; bkz. 13/27) iletir (=yehdi)! Ve Rabbinin ordularını hiç kimse 

bilemez, sadece Kendisi; ve o (=yukarıda 26-30. Ayetlerde vurgulanan o Söküp-Atıcı sistem) 

sadece bir Öğütseldir (=Zikra) tüm insanlık için! (Öz-Haber 74/26-31)   

** İlkin, biz buradaki bu Ayetlerle (74/26-31) daha önce gördüğümüz o Ayet (39/23) arasındaki çok yakın  

ilişkiyi, burada yüce Rabbimiz tarafından her ikisinde de kullanılan Öğüt (=Zikr) ve Öğütsel (=Zikra),                             

ve hemen sonrasında, bununla dilediğini saptırır (=yudillu), ve dilediğini iletir (=yehdi) gibi o ortak kritik 

ifadelerden derhal görebilecek, ve akabinde yüce Rabbimizin böylelikle bu her iki kritik Ayetle de bize                  

esasen işin sonunda böylece o aynı devasa “matematiksel planlamayı” işaret edip haber verdiğini buradan da 

açıkça idrak edebilecek olmalıyız burada, ilkin. (lütfen, bu bağlamda hem de mutlaka tekrar bkz. Öz-Haber  

39/23 = 74/26-31)                                                                                                                                                                                                 

O halde, şimdi de yine bu Kuran-Haberde yukarıda gördüğümüze benzer en kritik bir “meseli” (=sembolik 

“örnekleme” haber) ve hemen ardından yine bu tarz inkarcılar tarafından buna karşı getirilen tıpkı aynısı                  

bir sorgulamayı barındıran diğer yegane Ayete gidelim, ve akabinde bu kez Kuran-Haberde bu bağlamda                 

yüce Rabbimiz tarafından böylelikle verilmiş olan bu 3 en kritik Ayet (39/23 = 74/31 = 2/25) arasındaki                  

çok yakın ilişkiyi de tekrar böylece netçe görüp açıkça idrak etmeye çalışalım, birlikte.                                                                                  

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

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

23- Ve eğer burada kulumuza indirdiğimizden bir kuşku içindeyseniz, o halde haydi             

bunun benzeri bir Bölüm (=biSuuretin) getirin, ve Al-lahın dışında tüm şahitlerinizi de 

çağırın, eğer doğru sözlüler iseniz.                                                                                                                         

24- Ama eğer yapamazsanız --ve asla yapamayacaksınız-- o halde, yakıtı insanlar ve taşlar 

olan o ateşten sakının, (bunu) inkarcılar için hazırlanmış olan!                                                                     

25- O halde, sen inananlara ve (bu) erdemli çalışmalarda bulunanlara müjde ver: Onlar için 

(sonunda ahirette) altlarından ırmaklar akan Cennetler var olacaktır!                                                                        

Onlar (şimdi) her ne zaman ondan (=yukarıda 23. Ayette halihazırda vurgulandığı üzere, o 

Bölümden) bir meyva (=semeretin: ilahi bir Kelime; bu tarz ilahi Kelimeler yüce Rabbimiz 

tarafından halihazırda Kuran-Haber’deki başka bir “meselde” de açıkça temiz bir Ağaca, ve 

onun ilahi yemişlerine (=ukuleha) benzetildiği üzere; bkz. 14/24-25) ile rızıklandırılsalar, 

derler: İşte bu, bizim az önce de rızıklandırıldığımız şeydir! İşte, onlar orada bundan --bu 

ilahi meyvalardan/Kelimelerden-- benzeşmeli (=muteşabihen) olarak verildiler, ve onlar 

için orada (=yukarıda yine 23. Ayette halihazırda vurgulandığı üzere, o Bölümde)  
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--bu erdemli çalışmalarının sonunda-- tertemiz eşler/çiftler (=ezvacun mutahharatun)                          

(yüce Rab tarafından planlanmış ve lutfedilmiş) olacaktır, ve onlar orada -böylelikle-                      

sonsuz (luğu yakalamış) olacaklardır!    

** Bu bağlamda, ileriki kısımda yine daha yakından ve daha açık olarak da göreceğiz ki, biz bu erdemli 

çalışmalara başlayıp Kuran-Haberdeki herbir Bölümün içinde yer alan o çok özel 4 Kelimemizi (=ilahi 

meyvalar) oralarda işaretleyip toplamaya başladığımızda --böylece bu yolda ilerlerken, her ne zaman bu çok 

özel Kelimelerle (=ilahi meyvalarla) karşılaştığımızda, derhal yüce Rabbimiz tarafından zaten daha önce de 

bunları orada böylelikle benzeşmeli (=muteşabihen; lütfen bu özel terimi daha önceki o ilgili en kritik Ayette 

(39/23) yine bu bağlamda nasıl görüp idrak ettiğimizi de mutlaka burada hatırlayalım) olarak, böylelikle                   

herbir Bölüm içinde bunlarla tekrar tekrar rızıklandırıldığımızı böylece daima hatırlayıp anmış olarak; (2/25)--                                

bunun sonucunda ve en sonunda orada bunlara tertemiz eşler/çiftler (=ezvacun mutahharatun) olarak                                   

--böylece elbette yine, her iki tarafta, 19 ile kodlanmış halde-- yüce Rabbimizin inayetiyle şöylece                                     

sahip olmuş olacağız:  

el-esm (=öz-isim)            &   el-rahim (=öz-acıyıcı)                                                                                                 

esm (=isim)              &   rahim (=acıyıcı) 

el-rahman (=öz-acıyan)                  &     el-lah (=öz-otorite)                                                                                                  

l-rahman (=_z-acıyan)                  &   (l)-lah (=_z-otorite) 

ve böylelikle biz bu ilahi meyvalara (=Kelimeler) tanık olup, bunun sonucunda o tertemiz eşlere/çiftlere 

(=ezvacun mutahharatun) de herbir Bölümün ardından en sonunda böylelikle kavuşup, böylece bunlarla 

burada benliğimizi iyice beslemiş, ve bu “erdemli çalışmaları” (=salihaat) kendi sonsuz kurtuluş ve 

mutluluğumuz için böylelikle, yüce Rabbimizin izniyle, tamamlamış olacağız, yukarıdaki Ayetlerde                      

yüce Rabbimiz tarafından tüm erdemli inananlara orada --o özgün “mesel” altında-- aynen böylece tarif edilip 

doğrulukla vadedildiği üzere! (2/23-25)  

26- Şüphesiz, Al-lah ne bir sivrisineği (=baudeten), ve ne de onun yukarısında olanı (=bunun 

yukarısında halihazırda verdiği o meyva (=semeretin) meseli-- böylece bir “mesel” olarak 

vermekten çekinmez. İşte, inananlar -artık- bilirler ki, o mutlaka Rablerinden bir gerçektir; 

ama işte, (bunu) inkarcılar -yine- diyecekler ki: Acaba Al-lah bu “meselle” (yukarıda 23-25. 

Ayetlerde verilen o “mesel”) -gerçekte- ne demek istiyor? O, yine bununla birçoklarını 

saptırır (=yudillu), ve O, bununla birçoklarını iletir (=yehdi)! Ama O, bununla sadece o 

hainleri saptırır,                                                                                                                                                            

27- Onlar ki, O’nun Misakının ardından, Al-lahın (bu) ahdini bozacak olanlardır, ve onlar                    

Al-lahın (orada) biraraya getirilmesini emrettiği --yukarıda gördüğümüz o kitabi 

meyvaları/Kelimeleri-- kesip ayıracak olanlardır! Ve onlar yeryüzünde bozgunculuk 

yapanlardır; İşte, onlar hüsrana uğrayanlar olacaklardır!  (Öz-Haber 2/23-27)                                                                     

====================           
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O halde, haydi burada derhal birlikte Tevrata ve İncile ve Kurana gidelim, ve buralarda                   

bu büyük Peygamberlerin bu konuyla ilgili bazı en kritik gaybi haberlerine de dikkatle                   

kulak verelim, ta ki böylelikle yukarıdaki Ayette (2/27) vurgulanan o Al-lahın Misakı 

(=Sözleşmesi) ve ahdinin ne olduğunu, ve bunu şimdi böylelikle bozgunculuk ve hainlik edip 

bozacak olanların, ve bu nedenle de sonunda ebedi hüsrana uğrayacakları  bildirilen                       

bu karakterlerin daha önceden bu büyük Peygamberler tarafından da mucizevi olarak                

aynen böylelikle önceden nasıl haber verildiklerine de netçe tanık olmaya çalışalım.   

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

18- Rab Tanrı dedi: Ben onlar için kardeşleri arasından senin gibi bir haberci çıkaracağım, ey 

Musa; ve Ben KELİMELERİMİ onun ağzına yerleştireceğim, ve böylece o Benim kendisine  

emrettiğimi onlara iletecektir.                                                                                                                                       

19- Ama herkim onun böylece Benim Adıma ileteceği KELİMELERİME kulak vermezse,                

Ben şahsen onlardan bunun hesabını soracağım! (Tevrat, Tsny. 18/18-19) 

*****                                                                                                                                                                            

(Musa Peygamberin İsrail oğullarına okuyup ilettiği, ve özellikle bu Son Günler içinde onların aleyhine bir 

tanık olacağını da önemle vurguladığı bu gaybi ilahisinde/haberinde; Tesniye 31/27-30)     

1- Rab Tanrı dedi: Öyleyse, şimdi kulak ver, ey Gökler, ta ki konuşayım; dinle, ey Yer,  

Ağzımın sözlerini!                                                                                                                                                                                

2- Haydi Benim öğretim düşsün yağmur gibi, haydi --yukarıdaki ayette halihazırda böylece 

vadedilen o “haberci” vasıtasıyla-- Benim KELİMELERİM insin çiğ gibi;                                                                                                                             

o Ekinler üzerine damlalar gibi,  o Ürünler üzerine sağanaklar gibi! 

** Daha önce birlikte açıkça tanık olduğumuz üzere, yüce Rabbimizin tüm bu çok özel Kelimeleri  

el-esm (=öz-isim)            &   el-rahim (=öz-acıyıcı)                                                                                                 

esm (=isim)              &   rahim (=acıyıcı) 

el-rahman (=öz-acıyan)                  &     el-lah (=öz-otorite)                                                                                                  

l-rahman (=_z-acıyan)                  &   (l)-lah (=_z-otorite) 

böylelikle, her iki taraf için, “mesel” bağlamda halihazırda kitabi meyvalar/ürünler (=semeretin) olarak               

açıkça işaret edilip haber verilmişlerdi Kuran-Haberde, yüce Al-lah tarafından!  

3- Musa Peygamber şöyle devam etti: Böylece Rabbin ismini ilan ederim; öyleyse (şimdi) 

İlahımıza --bundan ötürü-- yücelik verin!                                                                                                                                                                           
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4- Kayadır O; böylece mükemmeldir O’nun işleri, ve böylece O’nun tüm yolları haktır.                       

Bir İlahtır O, kusuru olmayan; böylece --o sol taraf için-- Adildir, ve --o sağ taraf için--               

Kaimdir O!                                                                                                                                                                                           

5- Ama (yukarıda haber verildiği üzere, Son Günler içinde böylece ortaya çıkarılacağı vadolunan bu 

mükemmel İlahi İşler karşısında; Tsny. 31/27-30) O’nun kulları (=İsrail oğulları) şimdi O’na karşı 

ters davrandılar; onların kendi kusurudur! Onlar böylece bir nesildir, --o sol tarafa karşı-- 

yamuk, ve --o sağ tarafa karşı-- çarpık davranan!                                                                                                                     

6- Öyleyse, Rabbe karşı --bundan ötürü-- şimdi böyle (alayla ve inkarla) mı karşılık 

verecektiniz, ey aptal halk, anlayışı olmayan? ….. (Tevrat, Tsny. 32/1-6) 

***** 

15- Musa Peygamber dedi: Bana tüm gruplarınızın ileri gelenlerini ve yöneticilerinizi 

toplayın, ta ki ben onların kulaklarına bu Kelimeleri (=yukarıda gördüğümüz o kritik 

haberin/ilahinin o Kelimeleri) bildireyim, böylece onların aleyhine gökleri ve yeri de                     

bir tanık edeyim.                                                                                                                                                                

16- Çünki ben biliyorum ki, vefatımın ardından, siz gerçekten bozgunculuk edeceksiniz,                

evet, bozgunculuk, benim size emrettiğim Yoldan sapacaksınız; ve böylece kendi aleyhinize 

kötülük çağırmış olacaksınız o Son Günler içinde! Çünki siz Rabbin gözünde o vakit                       

kötü olanı yapacaksınız, kendi ellerinizin bu işleriyle (=yukarıdaki ayetlerde gördüğümüz              

o yamuk ve çarpık davranışlarıyla) O’nu gazaba getireceksiniz! (Tevrat, Tsny. 31/29) 

***** 

20- İşaya Peygamber dedi: O Gün, İsrailin artakalanı, Yakup evinin ayakta kalanları, artık 

kendilerine vurana yaslanmayacaklar; fakat onlar artık sadece Rabbe, İsrailin Kuddüsüne, 

yaslanacaklar, Gerçek üzere!                                                                                                                                                                                 

21- Böylece, sadece bir artakalan zümre dönecek, Yakubun artakalan bir zümresi,                                

o kudretli İlaha.                                                                                                                                                                                  

22- Çünki senin halkın, ey İsrail, denizin kumu sayısınca olsa da, onlardan sadece bir 

artakalan zümre dönecek (o kudretli İlaha); ve onların yıkımına böylece hükmedilmiştir, 

İlahi adaletin gerektirdiği üzere!                                                                                                                                       

23- Evet, O’nun böylece hükmettiği o yıkımı, orduların Rabbi Tanrı tüm (İsrail) yurdunun 

içinde gerçekleştirecektir, --ilkin! (İşaya 10/20-23)                                                                                                    
(Lütfen, bu kritik olayda, ve bunun hemen ardından İsrail oğullarına, ve bölgedeki ilgili diğerlerine de 

vadolunan o bazı ardıl kritik İlahi vaadleri de idrak edebilmek için, Öz-Haber 17/7-8 mutlaka görmeliyiz.                                                                                                      

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

15- Davud Peygamber dedi: Duacıyım ki, çok yaşasın o (=yukarıdaki ayetlerde                                  

Musa Peygamber tarafından haber verilen o Misak Elçisi; Tsny. 18/18-19, böylelikle                     

burada aslen Davud Peygamberin de torunu olacak olan); Sebe diyarından “altın” alsın, 

durmaksızın desteklensin, gün be gün mübarek kılınsın.                                                                                                                                                     

16- Yerin buğdayı bolca artsın, dağ başlarında bile gelişsin. 

Onun ürünü iyice çoğalsın,      Onun buğdayı iyice (çoğalsın),  

 libnanınki gibi;     yerin otu gibi! 

(Zebur-Mezmurlar 72/15-16) (*Davud Peygamberin bu “mesel” bağlamdaki gaybi haberlerini daha önce 

Musa Peygamberin verdiği o “mesel” bağlamdaki o ana gaybi haberiyle (Tevrat, Tsny. 18/18-19 = 32/1-2)               

elbette yine aynı boyutta ve çok yakın ilişki içinde kavramalıyız her daim.) 

***** 

10- Davud Peygamber dedi:                                                                                                                                 

(yukarıda halihazırda haber verdiği o gelecek torunu “Misak Elçisi” vasıtasıyla)    

İlah için,       Rab için,                                                                                                                             

o Kelimeyi öveceğim;    o Kelimeyi öveceğim!   

(Zebur-Mezmurlar 54/10) 

 

** Yine daha önce birlikte açıkça tanık olduğumuz üzere, yüce Rabbimizin tüm bu çok özel Kelimeleri  

el-esm (=öz-isim)            &   el-rahim (=öz-acıyıcı)                                                                                                 

esm (=isim)              &   rahim (=acıyıcı) 

el-rahman (=öz-acıyan)                  &     el-lah (=öz-otorite)                                                                                                  

l-rahman (=_z-acıyan)                  &   (l)-lah (=_z-otorite) 

böylelikle, her iki taraf için, “mesel” bağlamda halihazırda kitabi meyvalar/ürünler (=semeretin) olarak               

açıkça işaret edilip böylelikle haber verilmişlerdi yine Kuran-Haberde!  
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22- Davud Peygamber dedi: Yapıcılar (=Yahudiler --ve sonra Hristiyanlar da) tarafından                      

hor görülen o “Taş” (=en önce Tevratta, İsmail kanalından Muhammed Peygambere 

verileceğine işaret edilen o “Kuran;” Davud Peygamber kendi zamanında dahi                                               

bu gaybi ilahi vaadden gereğince haberdar olmuş olduğu üzere; bkz. Tekvin 21/13-18)                   

şimdi yenilenip baş “KöşeTaşı” oldu!                                                                                                                                                                

23- Bu, Rab tarafından yapıldı; ve bu, bizim gözlerimizde harika bir iştir!                                                  

24- Bu, Rabbin yarattığı Gündür (=Milenyum; lütfen, bu bağlamda bkz. Mzmr. 90/4);                  

haydi, sevinelim ve mutlu olalım onda.                                                                                                                             

25- O halde, ey Rab, artık lutfen --o sol tarafta-- bize kurtuluş bağışla; O halde, ey Rab,                           

lutfen --o sağ tarafta-- bize iyilik bağışla!                                                                                                                                                                   

26- Öyleyse, Rabbin adı altında --yukarıda işaret edilen o yenilenen “KöşeTaşı” kitapla-- 

gelen o “kimse” (=yukarıda önce Musa Peygamber tarafından bu Son Günler içinde 

gönderileceği haber verilen; bkz. Tesniye 18/18-19 X 31/29-30, ve daha sonra yine aslen               

Davud Peygamber soyundan olacağı bildirilen o “Misak Elçisi”) mübarek olsun!                                                                                                         

Biz (=tüm o büyük Peygamberler, ve hz. Davud) şimdi seni böylece mübarek kılıyoruz 

Rabbin evinden! (Zebur-Mezmurlar 118/22-26)                                                                                                               

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

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

4- İsa Peygamber dedi: İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, fakat Tanrının ağzından çıkan                

herbir Kelime ile yaşar! (İncil, Matta 4/4)  

27- İsa Peygamber dedi: O halde, yok olacak yiyecek için çalışmayın, fakat sonsuz hayat                

için olan o yiyecek (=Tanrının ağzından çıkan o herbir Kelime) için çalışın; ki size onu 

İnsanOğlu (=o Misak Elçisi) verecektir. Çünki Rab Tanrı onun üzerine böylece mührünü 

vurmuştur! (İncil, Yuhanna 6/27) 

***** 

40- İsa Peygamber dedi: Çünki benim Rabbimin iradesi şudur, herkim o Hizmetkarı (=o 

Misak Elçisi) görür ve ona iman ederse, sonsuz hayata kavuşacaktır; ve O (Rab) onu                         

Son -Üçüncü- Günde (=Milenyum; lütfen, bu bağlamda tekrar bkz. Mzmr. 90/4) ortaya 

çıkaracaktır! (İncil, Yuhanna 6/40 & Luka 18/33)                    
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44- İsa Peygamber dedi: Beni gönderen Rab çekmedikçe hiç kimse bana gelemez;                               

ve O (Rab) onu (=o Misak Elçisi) Son -Üçüncü- Günde (=Milenyum) ortaya çıkaracaktır.                              

45- Peygamberlerde şöylece yazılıdır: Onlar (=o Misak Elçisi, ve onunla beraber tüm o iman 

edenler) Tanrı tarafından öğretilmiş olacaklardır!                                                                                           

46- (O vakit) -orada- benim Rabbimi dinleyenler ve O’ndan öğrenenler -burada- bana da 

geleceklerdir. (İncil, Yuhanna 6/44-46) 

***** 

42- İsa Peygamber dedi: Siz hiç Kitapta okumadınız mı:                                                                            

Yapıcılar (=Yahudiler --ve sonra Hristiyanlar da) tarafından hor görülen o “Taş” (=yine                                

en önce Tevratta, İsmail kanalından Muhammed Peygambere verileceğine işaret edilen                       

o “Kuran;” İsa Peygamber de kendi zamanında dahi bu gaybi ilahi vaadden yine gereğince 

haberdar olmuş olduğu üzere; bkz. Tekvin 21/13-18) şimdi yenilenip baş “KöşeTaşı” oldu!                                                                                                                      

Bu, Rab tarafından yapıldı; ve bu, bizim gözlerimizde harika bir iştir!                                                   

43- Öyleyse, ben size diyorum: Tanrının krallığı sizden (=o hor gören Yahudiler,                                   

ve aynı zamanda o hor gören Hristiyanlar da; bkz. Matta 7/21-23) alınacak                                                                

--ve yukarıda halihazırda böylece vurgulandığı üzere, o Son ve Üçüncü Günde (=Milenyum)--                                     

onun meyvalarını (=Kelimeler; lütfen, bu bağlamda ayrıca mutlaka bkz. Luka 8/11)                                        

--yine yukarıda halihazırda böylece önemle işaret edilen o yenilenen “KöşeTaşı” kitapta--                    

üretecek başka (=o saygı duyan İnananlar & Yahudiler & Hristiyanlar & Araplar &  

Diğerlerini de kapsayacak; Luka 13/29-30) bir halka verilecektir! (İncil, Matta 21/42-43)   

***** 

11- İsa Peygamber dedi: O “meselin” anlamı şudur: O tohum Tanrının Kelimesidir!                     

12- O yol kenarında olanlar bunu duyanlardır, fakat sonra Şeytan gelir ve o Kelimeyi               

onların kalplerinden alır, ta ki onlar inanmasınlar ve kurtuluşa eremesinler.                                            

13- O kayalık yerde olanlar bunlardır ki, duydukları zaman o Kelimeyi derhal sevinçle 

alırlar, fakat onların kökü yoktur; onlar sadece kısa bir müddet inanırlar, ve sonra zamanın 

imtihanları içinde düşüp giderler.                                                                                                                                   

14- Dikenlerin arasına düşen tohum ise; işte, onlar bunu duyanlardır, fakat giderlerken  

onlar hayatın endişeleri ve zenginlikleri ve zevkleri tarafından yutulup olgun meyva 

veremeyecek olanlardır. 
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15- Fakat o verimli toprağa düşen tohum ise; işte, onlar o Kelimeyi duyduklarında                           

onu derhal --o sol taraf için-- halis, ve --o sağ taraf için-- salim bir kalple kabul edecek,                                    

ve orada (=yine yukarıda anılan o yenilenmiş “KöşeTaşı” kitapta) böylece sabırla meyva                           

verecek olanlardır! (İncil, Luka 8/11-15) 

** Yine daha önce birlikte açıkça tanık olduğumuz üzere, yüce Rabbimizin tüm bu çok özel Kelimeleri  

el-esm (=öz-isim)            &   el-rahim (=öz-acıyıcı)                                                                                                 

esm (=isim)              &   rahim (=acıyıcı) 

el-rahman (=öz-acıyan)                  &     el-lah (=öz-otorite)                                                                                                  

l-rahman (=_z-acıyan)                  &   (l)-lah (=_z-otorite) 

böylelikle, her iki taraf için, “mesel” bağlamda halihazırda kitabi meyvalar/ürünler (=semeretin) olarak               

açıkça işaret edilip böylece haber verilmişlerdi yine Kuran-Haberde!  

***** 

11- İsa Peygamber dedi: “İlyas” (=bu Üçüncü Günde (=Milenyum) ortaya çıkarılacağı İsa Peygamber 

tarafından daha önce de bildirilmiş olan (bkz. Yuhanna 6/40) o “Misak Elçisinin” hemen biraz öncesinde çıkıp 

bu hususta yol hazırlayacağı vurgulanan o yardımcı “Elçiye” burada verilen lakap isim; lütfen, bu bağlamda 

ayrıca mutlaka bkz. Tevrat; Malaki 3/1) gerçekten de önden gelip her istenen şeyi yerine 

koyacaktır!                                                                                                                                                                             

12- Ve -ayrıca- ben size derim ki, “İlyas” (=aynı şekilde, o dönemde bu esas Elçi İsanın biraz öncesinde                 

çıkıp yol hazırlamış olan o yardımcı Elçi Yahyaya da orada verilen lakap isim; lütfen, bu bağlamda ayrıca                        

bkz. Matta 11/13-14) geldi, ama onlar onu tanımadılar ve ona istedikleri kötülüğü yaptılar.                                

Böylece İnsanOğlu da (=o dönemde İsa Peygamberin kendisine orada verilen lakap isim, ve yine aynı 

zamanda, İsa Peygamberin bu Üçüncü Gün (=Milenyum) içinde ortaya çıkarılacağını önemle vurguladığı (bkz. 

Yuhanna 6/27, 40) o Misak Elçisine de bu dönemde burada verilen lakap isim) o inkarcıların ellerinde 

elem çekecektir! (İncil, Matta 17/11-12)  

** O halde, bu esas Misak Elçisi şimdi böylece vadedildiği üzere bu Üçüncü Günde (=Milenyum)                                  

ortaya çıkarıldığında, ilk olarak derhal bu dönemdeki o “İlyas” lakaplı yol hazırlayıcı yardımcı Elçinin (=Reşad) 

kimliğini böylece açık ve net olarak ortaya koymakla mükellef olacaktır, (lütfen, bu bağlamda ayrıca mutlaka 

bkz. Öz-Haber 37/130); nasıl ki İsa Peygamber Yahya Peygamber hakkında aynen böylece yaptığı gibi,                                              

(lütfen, tekrar bkz. Matta 11/13-14), Yahya Peygamberin kendisinin dahi bu konu hakkında o kadar doğru, 

isabetli ve net bir bilgisi de yok iken! (lütfen, bu bağlamda mutlaka bakıp karşılaştıralım: Matta 11/13-14 XX 

Yuhanna 1/21)                                                                                                                                                                                                                           

Ve sonra, bu esas Misak Elçisi o mucizevi 19 kod & sistemini en gerçeğiyle ve aslıyla burada yüce Rabbin                   

ona doğruca ve açıkça bildirdiği üzere ortaya koyacak, ve bunu böylelikle tüm erdemli inananların                             

sonsuz kurtuluş ve mutluluğu bulabilmeleri için, onlara burada netçe açıklayacak ve iletecek olmalıdır. (lütfen, 

bu bağlamda hem de bkz. Öz-Haber 16/44 & 39/33-35) 
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Ve sonra, o dönemde o esas Elçi Musa Peygamber nasıl ki kardeşi o yardımcı Elçi Harun Peygamberin                            

bazı hatalı davranışlarını da yüce Rabbin emri doğrultusunda düzelttiyse (lütfen, bkz. Öz-Haber 20/92-98),                        

şimdi bu esas Misak Elçisi de kardeşi bu yardımcı Elçinin (=Reşad) bazı hatalı davranışlarını da 

düzeltebilecektir, ama aynı zamanda onun takip edip böylelikle yol hazırladığı o birçok temel doğru 

davranışlarını daha da geliştirerek yüce Rabbin izniyle tamamına erdirebilecektir; ve akabinde aynen                        

Musa Peygamberin orada yaptığı gibi, o da burada hem kendi, hem de kardeşinin geçmiş ve gelecek                               

olası tüm günahları için elbette her daim gereğince bağışlanma dileyecektir. (lütfen, bu bağlamda ayrıca                         

mutlaka bkz. Öz-Haber 22/52-55 & 7/151 & 48/1-2)                                                                                                                                                

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

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

93- Ey Muhammed de ki: Övgü Allah içindir; O size Ayetlerini/İşaretlerini (=ayaatihi) 

gelecekte gösterecek, ve siz de onları mutlaka görüp tanıyacaksınız!                                                                      

Çünki senin Rabbin yapmakta olduklarınızdan-olacaklarınızdan habersiz değildir! (Kuran,               

Neml 93) 

***** 

24- Ey Muhammed, öyleyse görmedin mi, Allah şimdi --bu Ayette/İşarette-- size nasıl                   

bir “mesel” verdi: Sağlam bir Kelime sağlam bir Ağaç gibidir, onun kökü sabittir, ve onun 

dalları göktedir.                                                                                                                                                                         

25- Böylece o kendi yemişlerini (=ukuleha) her seferinde verir, Rabbinin izniyle! İşte, Allah 

bu “meselleri” insanlar için böylece verir, ta ki onlar “Zikr” (=Muddessir 26-31 Ayetlerinde 

özellikle gelecek için haber verilen o 19 kodu & sistemi orada “Zikra” olarak anılmıştır) 

alsınlar!                                                                                                                                                                                 

26- Ve çürük bir Kelimenin meseli ise çürük bir Ağaç gibidir, yerin üzerinden sökülmüş olan, 

onun için artık bir duruş yoktur! 

** Yine daha önce birlikte açıkça tanık olduğumuz üzere, yüce Rabbimizin tüm bu çok özel Kelimeleri  

el-esm (=öz-isim)            &   el-rahim (=öz-acıyıcı)                                                                                                 

esm (=isim)              &   rahim (=acıyıcı) 

el-rahman (=öz-acıyan)                  &     el-lah (=öz-otorite)                                                                                                  

l-rahman (=_z-acıyan)                  &   (l)-lah (=_z-otorite) 

böylelikle, her iki taraf için, “mesel” bağlamda halihazırda kökü sağlam ve sabit ilahi meyvalar/ürünler 

(=semeretin) olarak işaret edilip böylelikle haber verilmişlerdi yine Kuran-Haberde!  

27- Allah iman edenleri böylelikle --yukarıda anılan-- o sabit Söz ile sağlamlaştıracaktır, 

dünya hayatında ve ahirette; ve Allah zalimleri --bunun aleyhine-- saptıracaktır, ve Allah              

ne dilerse yapar. (Kuran, İbrahim 24-27) 
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1- Muhammed Peygamber dedi: Benim ümmetim içinde bir Mehdi (=o Misak Elçisi;                        

lütfen, bu Kuransal açık sözü ve kritik Misakı temeliyle idrak edebilmek için, öncelikle                      

ve dikkatle bkz. Ali İmran 81 = Ahzap 7-8); eğer kısa tutulursa, (o icra edecektir) yedi,                      

ve değilse, o (icra edecektir) dokuz! Ve o vakit, benim ümmetim kendilerinin daha önce bir 

benzeriyle asla nimetlendirilmemiş oldukları bir nimet ile nimetlendirileceklerdir; ta ki yer                         

yemişlerini (=Kelimelerini; yukarıdaki Ayetlerde “mesel” bağlamda halihazırda aynen ve 

açıkça böylelikle şahit olduğumuz üzere; İbrahim 24-25) verecektir, ve o onlardan hiçbir şey 

esirgemeyecektir! … (İbn-i Mace’den)   

** Ayrıca, Muhammed Peygamberin burada bu Misak Elçisini böylece bir Mehdi (=Allahın doğruya İletilmiş 

Kulu) olarak da tanımlamış olması daha en baştan böylece kendi içinde tek başına dahi büyük bir gaybi                           

mucizevi haber hükmünde de olmalıdır burada ilkin; çünki yüce Rabbimizin bu Misak Elçisini (lütfen, tekrar 

bkz. Ali İmran 81 = Ahzap 7-8) daha önce gördüğümüz o 19 kodlu devasa “matematiksel planlama” ile                             

--böylelikle onu, ve onu izleyenleri-- temelde hep bununla doğruya İleteceği (=Yehdi) o ilgili mucizevi 

Ayetlerde (74/31 & 2/26 & 39/23) her üçünde de böylece özellikle vurgulanmaktaydı!   

***** 

2- Muhammed Peygamber dedi: Mehdi (=o Misak Elçisi) bizdendir, Ev ehlindendir; Allah onu 

erdemli kılacaktır (=yuslihuhu) geceleyin! (İbn-i Mace’den) 

** Öncelikle, ilkin yine yüce Rabbimizin bu Misak Elçisini ve ona tabi olacak olanları o 19 kodlu devasa 

“matematiksel planlama” ile doğruya İleteceği (=Yehdi), ve bu nedenle bu Elçinin Muhammed Peygamber 

tarafından böylelikle bir Mehdi (=Allahın doğruya İletilmiş Kulu) olarak da gaybi mucizevi bir tarzda                                 

en baştan böylece haber verilmiş olduğu noktasını burada bu açıdan tekrar önemle bir hatırladıktan sonra,                                                                                                       

(lütfen, bu bağlamda tekrar bkz. Kuran, Neml 93 = Ali İmran 81 & Ahzap 7-8 = Muddessir 26-31)                                   

şimdi, yüce Rabbimizin bu Misak Elçisini ve ona tabi olacak olanları yine bu 19 kodlu devasa “matematiksel 

planlama” ile --onları daha önce o üçüncü ilgili kritik Ayetlerde böylece açıkça gördüğümüz o erdemli 

çalışmalara (=salihaat) yönlendirerek; (2/25-26)-- akabinde böylelikle ve özellikle gece vakitlerinde                   

(lütfen, bu bağlamda mutlaka bkz. Öz-Haber 73/1-6 & 20) erdemli kılacağı (=yuslihuhu) ve yine temelde 

böylelikle hep doğruya İleteceği (=Yehdi) noktasını da (2/25-26 = 73/1-6, 20) mutlaka görmeliyiz burada,                      

Muhammed Peygamberin yukarıda bununla ilgili verdiği bu tamamlayıcı ve ikinci gaybi mucizevi haberini de 

yine böylelikle Kurandaki en temeliyle ve hakkıyla idrak edebilmemiz için.                                                                                            
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3- Muhammed Peygamber dedi: Eğer bu dünyadan sadece bir Gün kalmış olsa, Allah bu Günü 

mutlaka uzatacaktır; ta ki O bu -Son- Gün (=Milenyum; lütfen, bu bağlamda bkz. Hac 47) 

içinde benim Evimden/Soyumdan bir Adamı (=o Misak Elçisi) gönderecektir!                                                                 

Onun ismi benim ismime (=Muhammed; bkz. Fetih 29) uyar, onun babasının ismi                      

benim babamın ismine (=İbrahim; bkz. Hac 78) uyar olacaktır;                                                                                 

O yeryüzünü --sol tarafta-- dirlik, ve --sağ tarafta-- adalet ile dolduracaktır, nasıl ki o (daha 

önce) karmaşa ve kıyımla dolu olduğu gibi! (Ebu Davud’dan)   

** Daha önce, İsa Peygamberin de o İnsanOğlunun (=o Misak Elçisi) bu Son -Üçüncü- Günde (=Milenyum; 

lütfen, bu bağlamda tekrar bkz. Mezmurlar 90/4 & ve sonra İncil, Yuhanna 6/27, 40) ortaya çıkarılacağını    

haber verdiğine böylece açıkça tanık olmuştuk. O halde, buradan da tekrar açıkça görebiliyor olmalıyız ki,                  

tüm bu büyük Peygamberler (burada özellikle Nuh, İbrahim, Musa, İsa, ve Muhammed Peygamberler)                                

bu Misak Elçisi hakkında daha en evvelden dahi ilahi bilgi sahibi idiler, ve böylelikle verdikleri birçok gaybi 

mucizevi haberlerle hep birlikte bu Misak Elçisine önceden böylece inanıp tam destek verdiler, yüce Rabbimiz 

tarafından onların herbirinden --daha dünya kurulmazdan evvel-- beklendiği ve bu konuda kesin bir Misak 

alındığı üzere! (lütfen, bu bağlamda tekrar mutlaka özellikle bkz. Kuran, Ali İmran 81 = Ahzap 7-8)                                                                                       

(*Ve lütfen, daha sonra ayrıca “Ata Peygamberlerin & Musa & İsa & Davud & Muhammed Peygamberlerin 

Sözleri” dosyalarını da mutlaka görüp okumalıyız, tüm bu Nebevi gaybi mucizevi haberlere temeliyle                        

ve bütünüyle şahit olabilmemiz için.)   

Ve yukarıdaki gaybi haberinde, Muhammed Peygamber orada “gönderecek” (=yebase) ve “Adam” (=reculen) 

gibi özel terimleri kullanarak, böylece gönderilecek bu Adamın Elçilik vasfını da kuvvetle ortaya koyuyor 

olmalıdır; çünki biz Kuranda açıkça tespit edebiliyoruz ki, Allah orada daima “Adamlardan” (=ricalen)                                

böyle Elçileri (=rusulen) böylece daima çıkarıp “göndermektedir” (=yebase)! (lütfen, bu bağlamda bkz. Kuran,                                          

İsra 15 & Nahl 43)                                                                                                                                                                                              

Fakat Kuran dışında Muhammed Peygambere atfedilerek --Onun vefatından çok sonraları-- yazılmış                                    

o kaynakların içinde Kurana açıkça aykırı birçok uydurma söz ve rivayetlerin de varlığı bilinen bir gerçek 

olduğundan, ben burada sadece Muhammed Peygamberin bu kritik Misak Elçisi ve Mesajı hakkında vermiş 

olduğu bu “19” gaybi mucizevi hak haberlerine bakıp --çünki bu konu böylelikle en baştan Kuranda mevcut 

olup, dünyevi ve uhrevi açıdan sonsuz Cehennem veya Cennet ile noktalanabilecek hayli önemli sonuçlara da 

haiz bir konu olmalıdır, işin en sonunda (lütfen, bu bağlamda tekrar mutlaka bu açıdan bkz. Ali İmran 81 = 

Ahzap 7-8)-- daha sonra da yüce Allahın ve şerefli Muhammed Peygamberin hak sözleri için daima Kuranı 

merkez ve esas alacağım, yüce Allahın ve şerefli Muhammed Peygamberin de Kuranda zaten baştan beri 

temelde böylece önemle emir ve tavsiye ettikleri üzere. (lütfen, bu bağlamda bkz. Kuran, Araf 196 &                                

Enam 112-115)                                                                                                                                                             
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Ve bu Misak Elçisinin aynı zamanda nasıl Muhammed (=Allah tarafından Övülmüş Kul) ismini taşıyabileceğini 

idrak edebilmek için, Öz-Haber dosyasında 48/29 Ayetine giderek, bu Misak Elçisinin daha önce Tevrat ve 

İncilde dahi nasıl bu özel sıfat-isim altında ve o devasa “matematiksel planlama” ile geleceğinin halihazırda 

nasıl “mesel” bağlamda açıkça bildirilmiş olduğunu mutlaka görmeliyiz;                                                                                                                                                                 

ve bunun ardından, orada 22/78 & 29/27 Ayetlerine giderek, bu Misak Elçisinin nasıl yüce Rabbimiz 

tarafından, yine aynen Muhammed Peygamber gibi, hz. İbrahimi bir “baba-ata” (=ebu) olarak --hem fiziki                   

soy açısından, hem de manevi açıdan-- hak üzere esas alabileceğini olayın ilahi boyutuyla ve kitabi somut 

deliliyle de idrak etmeliyiz, Muhammed Peygamberin yukarıda verdiği bu iki gaybi mucizevi haberin                                             

bu Son Gündeki bu Kurani tecellilerine de yine böylelikle beraberce yakından ve derinden vakıf                      

olabilmemiz için.       

Ve son olarak, Muhammed Peygamber yukarıda yine bu mucizevi 19 kod & sistemiyle yüce Rabbimiz 

tarafından doğruya İletileceği (=Yehdi) vurgulanan, ve dolayısıyla bundan ötürü hz. Peygamber tarafından                                        

daha önce bir Mehdi (=Allahın doğruya İletilmiş Kulu) olarak da vasıflandırılan bu “Misak Elçisi” Adamın                                               

bu mucizevi 19 kod & sisteminin o vazgeçilmez (sağ & sol) iki taraflı özelliğiyle, böylece yeryüzünü şimdi                                         

bu bağlamda --sol tarafta-- dirlik (=qıstan), ve --sağ tarafta-- adalet (=adlan) ile de dolduracağına                             

burada işin bu boyutuyla da  yine mucizevi bir atıfta daha bulunuyor olmalıdır, sonunda. (lütfen, bu bağlamda 

Öz-Haber 6/115 & 7/29 Ayetlerine gidip bu iki özel terimin (=qıstan & adlan) bu mucizevi 19 kod & sistemiyle 

olan çok yakın ilişkisini de mutlaka görüp idrak etmeliyiz.)       

***** 

4- Muhammed Peygamber dedi: Benim soyumdan bir Adam (=o Misak Elçisi) çıkacak;                                          

o sizin Peygamberinizin ismiyle (=Muhammed) isimlendirilecektir! Ve o bana                     

tekst/davranış (=huluqi) açısından benzer olacak, ama o bana stil/yaratış (=halqi) 

açısından benzer olmayacak! (Ebu Davud’dan) 

** Burada ilkin görüp açıkça idrak etmeliyiz ki, Kuranın (=el-Kuranu) kendisi Muhammed Peygamberin 

titizlikle izlediği büyük bir tekst (=huluqi) olarak tanımlanmış olmalıdır, evvela. (lütfen, bkz. Kuran, Kalem 4)                                   

O halde, şimdi derhal o Kuran-Haber (=Arapça orjinali: el-Haberu) dosyasına gidip bu iki ilahi tekst arasındaki 

temel benzerliği görmeliyiz bu bağlamda, en evvela. Ve sonra burada mutlaka derhal farketmeliyiz ki, 

Muhammed Peygamber bu Adamın (=o Misak Elçisi) bu bağlamda kendisiyle tıpatıp aynı olacağını söylemiyor, 

ancak sadece onun kendisine bu bağlamda “benzer olacağını” (=yuşbihuhu) vurguluyor. O halde, yüce Rabbimiz 

tarafından şimdi bu Adama (=o Misak Elçisi) tam ve mükemmel bir şekilde dikte edilip öğretilecek olan                               

bu ilahi tekst (bu bağlamda, lütfen bkz. Öz-Haber 98/2-3) o eski Kuransal tekstten bazı kritik farklar da elbette 

içerebilecek olmalıdır. (örneğin: Tevbe 128-129 rakamlar ve ilgili cümleler burada yer almayacak; “Nun” 

başlangıç harfi burada “Nun Vav Nun” harfleri olarak yer alacak, vs. gibi)  

Ve ikinci olarak, Muhammed Peygamber bu Adamın (=o Misak Elçisi) bunun ardından kendisine stil (=halqi) 

olarak hiç de benzemeyeceğini vurguluyor; çünki bu Elçi şimdi bu Çağda görsel --somut ve test edilebilir-- 

matematiksel bir stil ile gelmiş olacak bu tekstte, Muhammed Peygamber ise, o Çağda sadece işitsel                       

edebi bir stil ile gelmişti o tekstte. (lütfen, bu bağlamda şimdiki Kuran-Haber 36/69 ayetiyle, o zamandaki 

Kuran, Yasin 69 ayetini de bu açıdan mutlaka görüp temel farkını idrak edelim.) 
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Sonra biz burada yine görüp açıkça idrak etmeliyiz ki, Kuranın (=el-Kuranu) kendisi Muhammed Peygamberin 

titizlikle uyguladığı büyük bir ahlaksal davranış (=huluqi) olarak da tanımlanmış olmalıdır, evvela. (lütfen,            

bu kez bu anlamda yine bkz. Kuran, Kalem 4) O halde, şimdi yine derhal o Kuran-Haber (=Arapça orjinali:                            

el-Haberu) dosyasına gidip bu iki ilahi ahlaksal davranış arasındaki temel benzerliği görmeliyiz bu bağlamda, 

en evvela. (lütfen, önceki büyük Kitaplar ve Peygamberler hakkında izlenen temel ahlaksal davranış 

benzerliğini netçe idrak edebilmek için, en öncelikle bkz. Öz-Haber 3/84-85 & 5/44-48)     

Ve ikinci olarak, Muhammed Peygamber burada yine bu Adamın (=o Misak Elçisi) bunun ardından                           

kendisine emirsel yaratış (=halqi) olarak hiç de o kadar benzemeyeceğini vurguluyor; yine çünki                                    

o kendi yakın tabileri olanlar arasında, şimdi bu milletler için bu Çağda daha uygun olabilecek değişik                         

bazı emirsel yaratışları (=yüce Rab tarafından bilhassa yaratılıp seçilmiş olan o Emirler; 28/68 = 33/36) 

takip edebilecek olmalıdır; fakat aynı zamanda, tüm o  önceki Peygamberlere ve Muhammed Peygambere  

kendi Kitaplarında yüce Rab tarafından kendi ümmetleri için farz kılınmış o emirsel yaratışları (=yüce Rab 

tarafından bilhassa yaratılıp seçilmiş olan o Emirler; Kasas 68 = Ahzap 36) sadece onlar için aynen böylece 

mutlaka kabul edebilecektir. (lütfen, bu bağlamda şimdiki Kuran-Haber 2/282 & 4/34 & 5/68 & … ayetleriyle,                               

o zamandaki Kuran, Bakara 282 & Nisa 34 & Maide 68 & … ayetlerini bu açıdan mutlaka görüp karşılaştıralım.)   

***** 

5- Muhammed Peygamber dedi: Bizdendir o kimse (=Mehdi) ki, işte, Meryem oğlu İsa                   

kuvvetle destekleyecektir (=yusalli) --Rabbinin yolunu-- onun ardından (=halfehu)!                                                   

(Ebu Nuaym’dan) 

6- Muhammed Peygamber dedi: Meryem oğlu İsa aranıza indiğinde, ve İmamınız (=Mehdi) 

sizden idiyken, haliniz nasıl olacaktır? (Buhari’den) 

7- Muhammed Peygamber dedi: Mehdi yoktur, ancak Meryem oğlu İsa! (İbn-i Mace’den) 

** Yüce Rabbimiz Kuranda gayet açık bir tarzda Meryem oğlu İsa Peygamberin burada Kendisi tarafından 

mutlak vefat ettirilip (=muteveffiyke) akabinde derhal Kendi katına yükseltildiğini, ve bundan sonra İsa 

Peygamberin ancak Kıyamet Gününde kalkarak bu gerçeğe (=kendisinin burada böylece yüce Rab tarafından 

mutlak vefat ettirilip (=muteveffiyke) O’nun katına yükseltildikten sonra, dünyaya bir daha asla dönmediği, 

ancak bu Kıyamet Gününe kadar buradaki bu vefat ettirilişin (=teveffeyteni) ardından, sadece yüce Rabbi artık 

onların üzerine burada tek Tanık ve Gözetici olarak bıraktığı gerçeği) artık sadece orada böylece şahitlik 

edeceği açıkça bildirilmişken, ve Muhammed Peygamber bu Kuransal gerçeği (bkz. Ali İmran 55 = Maide 117) 

elbette herkesten daha önce ve en iyi şekilde böylece biliyorken, hala nasıl olur da, yukarıdaki haberlerinde                   

Meryem oğlu İsanın dünyaya bir Mehdi olarak Son Zamanda geri döneceğini böylece bildirmiş olabilir, evvela?     
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Bunun doğru cevabını mutlak şu tespitte bulabiliriz: Muhammed Peygamber daha önce bu                                          

Mehdinin (=o Misak Elçisi) kendi Muhammed (=Allah tarafından Övülmüş Kul) ismini bu Son Gün (=Milenyum) 

içinde gönderildiğinde özel bir sıfat-isim olarak taşıyacağını açıkça işaret etmişti;                                                                                    

o halde, O aynı zamanda bu Mehdinin (=o Misak Elçisi) bu Son Gün (=Milenyum) içinde gönderildiğinde                        

hem de Meryem oğlu İsa (=Allah tarafından Kurtuluş-Verilmiş Kul) ismini de yine aynen böyle bir sıfat-isim 

olarak taşıyacağını da  çok iyi biliyor olmalıydı. Ve bunun akabinde, derhal İncile gittiğimizde, yukarıda                     

idrak ettiğimiz o ilk pek kritik Kuransal haberin (Ali İmran 55 = Maide 117), ve dolayısıyla akabindeki                          

bu kaçınılmaz mutlak tespitin orada da nasıl aynen böylece peşpeşe doğrulandığını, İsa Peygamberin aşağıdaki 

gaybi mucizevi haberlerinde de netçe görebilecek olmalıyız:    

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

8- İsa Peygamber dedi: Ve o (=tesellici, o Misak Elçisi) geldiğinde, dünyayı günah ve doğruluk ve lanetleme 

konusunda yargılayacaktır:                                                                                                                                                                                 

10- Doğruluk konusunda; çünki ben Rabbe gidiyorum, ve siz beni bir daha asla görmeyeceksiniz! (İncil, 

Yuhanna 16/8, 10) 

xxxxx 

40- İsa Peygamber dedi: Çünki benim Rabbimin iradesi şudur, herkim o Hizmetkarı (=o İnsanOğlu) görür                                

ve ona iman ederse, sonsuz hayata kavuşacaktır; ve O (Rab) onu Son -Üçüncü- Günde (=Milenyum)                          

ortaya çıkaracaktır! (İncil, Yuhanna 6/40 & Luka 18/33)                    

26- İsa Peygamber annesi Meryeme, o orada onun en yakın havarilerinden biriyle durup bekliyorlarken, dedi: 

Ey kadın, işte, o senin Oğlundur (=böylelikle, İsa Peygamber derin ve asıl anlamda burada yine o ana kadar 

kuvvetle haber vermeye devam ettiği o gelecek İnsanOğlunu da işaret edip, böylelikle derinden ve aslen                 

onu burada bu pek özel “sıfat-isim” (=Meryem Oğlu) altında da ima edip böylece de gayben yine haber vermiş 

olmalıdır.) (İncil, Yuhanna 19/26)  

3- İsa Peygamber dedi: Şimdi, işte, bu sonsuz hayattır, ta ki onlar Seni tek gerçek Tanrı olarak bilmelidirler,              

ve Senin --o Son -Üçüncü- Günde de (=Milenyum) o sonsuz hayat yiyeceğiyle; (Yuhanna 6/27)-- göndereceğin 

mesih İsayı (=Allah tarafından Kurtuluş-Verilmiş o Kul)! (İncil, Yuhanna 17/3)                                                                                                                             

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

Ve Muhammed Peygamber bunun ardından yukarıda bu gerçek Mehdi Meryem Oğlu İsa (=Allah tarafından 

Kurtuluş-Verilmiş Kul) dan hemen önce var olacak erdemli bir İmamdan da bahsetmektedir. Bu erdemli                     

İmam (=Reşad) hakkında, onun gerçek Elçi kimliği, temel ilahi görevi, daha sonra bu bağlamda sergilemiş 

olduğu temel erdemli çalışmaları, ve bunun yanısıra şimdi bu asıl Mehdi (=Meryem Oğlu İsa lakaplı, bu Misak 

Elçisi) tarafından yüce Rabbin emriyle düzeltilmesi gerekebilecek bazı hatalı davranışları (lütfen, bu bağlamda 

tekrar bkz. Öz-Haber 22/52-55) konularını daha önceki kısımda temel olarak görmüştük. O halde, nasıl ki                 

yüce Rabbimiz bazen Musa ve Harun Peygamberleri kendilerine beraberce Kitap verilen iki ilahi görevli olarak, 

bazen de sadece Musa Peygamberi bu bağlamda orada kendisine Kitap verilen yegane ilahi görevli olarak 

anabildiği gibi (37/117 XX 28/43), yukarıda Muhammed Peygamber de o son haberinde bu  Meryem oğlu İsayı 

(=Allah tarafından Kurtuluş-Verilmiş Kul) bu bağlamda burada yegane Mehdi olarak anabilmiş olmalıdır.                                  
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8- Muhammed Peygamber dedi: Mehdi (=o Misak Elçisi) insanların arasında kendi 

Peygamberlerinin uygulamalarına göre hareket edecek; ve böylece o İslama (=Allaha 

teslimiyet) temelini yerde tesis ettirecektir. (Ebu Davud’dan)  

9- Muhammed Peygamber dedi: İsa indiğinde, Kureyşin mülkü artık elinden alınacaktır!                       

(İbn-i Mace’den)                                   

** Nasıl ki Muhammed Peygamber kendi zamanında insanların arasında kendi Peygamberlerinin (=Musa & İsa) 

o ilahi Kitaplarında (=Tevrat & İncil) mevcut olan hükümlerine göre hareket edip, onlara daima yüce Rabbin 

orada onlar için farz kıldığı bu hükümleri aynen uygulamalarını önemle tavsiye ettiği gibi (lütfen, bkz. Kuran, 

Maide 44-48, 68), bu Mehdi (=o Misak Elçisi) de bu zamanda yine aynı şekilde, insanların arasında kendi 

Peygamberlerinin (=Musa & İsa & Muhammed) o ilahi Kitaplarında (=Tevrat & İncil & Kuran) mevcut olan 

hükümlerine göre hareket edip, onlara daima yüce Rabbin orada onlar için farz kıldığı bu hükümleri aynen 

uygulamalarını önemle tavsiye edecektir. (lütfen, bkz. Kuran-Haber 5/44-48, 68) Ve yine o da aynı şekilde,   

gerçek İslam (=Allaha teslimiyet) en doğru ve temel tanımını yüce Rabbimizin Kitabından açıklayıp böylece                     

hakkıyla ortaya koyduktan sonra, tüm insanlığı bu tek gerçek ve kabul edilir Dine (=İnanç sistemi)                             

mutlak olarak davet edecektir. (lütfen, bu bağlamda bkz. Öz-Haber 3/84-85)    

Ve temelde Mekke ve çevresindeki ana dili Arapça olan o Araplar için o Çağda bölgesel bir “edebi hitabet” 

mucizesiyle indirilmiş olan o Kuranın (bkz. Şura 7 & Fussilet 3 & Yasin 69) sadece onlara özgün ve uygun 

olabilen bu hükümleri (örneğin, bkz. Bakara 282 & Nisa 3, 34 & … gibi) dolayısıyla bundan sonra artık                   

sadece bu Kureyş (=İsmail oğulları: Suudi Araplar) için aynen böylece geçerli olmaya devam edip,                                                     

bu Çağda evrensel bir “matematik hesap” mucizesiyle yeni bir boyutta böylece tekrar tezahür ettirilmiş olan                

bu Kuran-Haberin (bkz. 42/7 & 41/3 & 36/69) tüm hükümleri (örneğin, bkz. 2/282 & 4/3, 34 & … gibi) 

dolayısıyla artık öteki tüm medeni ve inançlı milletler için dünya çapında geçerli olmaya başlayacaktır, yukarıda 

Muhammed Peygamberin verdiği o ikinci mucizevi gaybi haberinin bu Çağda böylelikle kesin bir tasdiki ve 

gerçek bir tecellisi olarak.     

Ve bununla birlikte, dünyanın bütün medeni ve inançlı milletleri --burada o İsrail oğulları (=İsrailliler) ve  

İsmail oğulları (=Suudi Araplar) da dahil olarak-- bu erdemli çalışmalar (=19 kodlu o mükemmel ve emsalsiz                                                

ilahi matematiksel planlamalar; 2/25-27 & 74/26-31 & 39/33-35) üzerinde çalışarak böylelikle                               

sonsuz mutluluk ve kurtuluşa ermeye mutlak olarak davet edileceklerdir, kendi Peygamberleri (=Musa & İsa & 

Davud & Muhammed) bu Misak Elçisini ve Mesajını mucizevi şekillerde haber verip, böylece buna tümden                   

ve gönülden inandıkları ve destekledikleri, ve ümmetlerine de böyle yapmalarını evvelden beri böylece                 

büyük önemle ve mutlak olarak vasiyet ve emrettikleri üzere!                                                                                                                                                                                                         

(*Lütfen, bu bağlamda, tüm o mucizevi Nebevi haberlere ve onların böylelikle bu Misak Elçisine ve Mesajına 

verdikleri tüm inanç ve desteğe yakından ve tümüyle tanık olabilmek için, tekrar o “Musa & İsa & Davud & 

Muhammed Peygamberlerin Sözleri” dosyalarını da tümüyle ve dikkatle görmeliyiz.) 
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            2 Çift  Altın “KELİMELER”    

        (39/23 = 74/26-30 = 2/25) 

Kuran-Haberdeki tüm o en kritik ve temel Ayetleri, ve sonra o büyük Peygamberlere ait               

tüm o ilgili en kritik ve temel bazı gaybi mucizevi haberlerini de birlikte böylelikle en özüyle 

ve aslıyla kısaca görüp tanık olduktan sonra, şimdi artık burada tekrar kaldığımız yerden             

bu ilgili ana Konumuza dönüp, böylece bu 19 kodlu öncül devasa “matematiksel planlamayı” 

yakından ve açıkça görmeye ve yine birlikte tanık olmaya başlayabiliriz, sonsuz kurtuluş ve 

mutluluğumuz için.     

O halde, şimdi burada Bölüm Bölüm giderek, bu Bölümler içinde mevcut olabilecek o 4 altın 

Kelimelerimizi (=tekrar hatırlayalım ki, bunlar Kuran-Haberdeki --1 & 9 hariç-- her Bölümün 

başında yer alan o özgün başlangıç ifadelerini (=bism & el-lah & el-rahman & el-rahim) 

oluşturan bu çok özel 4 Kelimemizdi)                                                                                                                      

1-  onların tekil & yalın hallerinde, 

2-  başlarında “el” takısı olarak, veya olmaksızın, 

işaretleyip ve biraraya toplayıp sonunda dikkatlice saydığımızda, Kuran-Haberin en sonunda 

ulaşacağımız o büyük mucizevi dizayn ve sonuç şudur:         

                                                                                                                       

  toplam geçiş           toplam geçiş                                                                                                                                                                                     

sayısı             sayısı                                                                                                                             

 

        esm             18         80        rahim 

      el-esm          1           34        el-rahim                                                        

                                       ________________   ________________                                                          

                                      19x…    19x… 
 

 



Giriş            21    

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

       l-rahman           9         149          (l)-lah 

     el-rahman         48        2549        el-lah 

              ________________    ________________ 

         19x…     19x… 
====================================================================== 

            sm            3           95        ilah 

 

Lütfen, dikkat edelim ki, Kuran-Haberde daha “çok sayıda kullanılan” Kelimeleri, sağ tarafa,               

daha “az sayıda kullanılan” Kelimeleri, sol tarafa yerleştiriyoruz yukarıdaki Tablomuzda. 

Ve lütfen, yine dikkat edelim ki, yukarıdaki o iki özel Kelimemizin orada “kusurlu formları” 

olan: 

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

“sm”      &       “ilah” 

burada (zıt bağlamda olarak) ama yine tam karşılıklı ve denk bir mantık altında elimine 

edildiler: 

tam formlar:       e l e s m           (alınır)   e l l a h             (alınır)                                                                                      

“el” takısı olmaksızın:     e s m              (alınır)    l a h             (alınır)                                                                                            

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

kusurlu formlar:    s m               (elenir)    i l a h             (elenir)                          

 

Ve bu özgün elimine işleminin ardından, yukarıdaki o çok özel 4 altın Kelimelerimizin                       

o geçerli “tam formlarının” toplam geçiş sayılarını hesapladığımızda, biz artık o dört olumlu                   

mucizevi sonuca (=19un tamkatı bir sayı veren o dört toplam sonuç) yukarıdaki 

Tablomuzda, her iki tarafta, böylelikle sağlamca ve netçe ulaşabiliyoruz!  
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(*Burada ayrıca bu mucizevi 19 kod & sisteminin yüce Rabbimiz tarafından o ilgili en temel Ayetlerde                              

(74/26-31) en başta nasıl tanıtılıp tarif edilmiş olduğunu, ve bu özgün “elimine işleminin”                                                

nasıl bu mucizevi 19 kod & sisteminin bu gibi tüm durumlarda vazgeçilmez ve asli bir özelliği olarak                                        

orada en baştan iyice vurgulanmış olduğunu tekrar ve daha geniş olarak da hatırlayıp yine en temelden 

kavrayabilmek için, Öz-Okunuş dosyası Giriş kısmında 23-26. sayfalara da elbette tekrar gidebiliriz burada.)  

Ve yukarıdaki Tablomuzda ayrıca şunu da mutlaka farketmeliyiz ki, oradaki o “ilah” kelimesi, 

bunu orada bunun “el” takılı tam formu olan “el-lah” kelimesiyle kıyasladığımızda, kusurlu 

bir form olarak elimine edilmesi --karşısındaki o diğer “kusurlu formla” karşılıklı ve denk bir 

biçimde-- kesin gerekli olmakla birlikte, bunun dışındaki tüm normal şartlarda ise bu “ilah” 

kelimesi aslen kusurlu değil, fakat tekil ve yalın halde geçerli “tam form” olarak kabul edilir 

olmalıdır her vakit. Bu sebeple, burada rahatlıkla bir itiraz geliştirilebilir ve bu özel 

kelimenin de bize bundan ötürü olumlu bir sonuç (=19un tamkatı bir sayı verecek toplam 

sonuç) vermesi gerektiği --iyi niyetle, veya ard niyetle-- beklenebilir, veya iddia edilebilirdi. 

Ki bu sebeple, yüce Rabbimiz büyük hikmetiyle zaten bunu da önceden görüp, bu çok özel 

kelimeyi de “19” ile halihazırda yukarıda zaten böylece kodlamış olmalıdır:                                                  

“ilah” toplam geçiş sayısı: 95 = 19X…                                                                                                                    

Fakat elbette bunun ardından, bu çok özel kelime --karşısındaki o kusurlu form “sm” 

kelimesiyle birlikte-- yukarıda gördüğümüz o tam karşılıklı ve denk mantık içinde                        

mutlaka elimine edilecek olmalıdır, burada böylece yüce Rabbimize ait ek ve büyük bir 

hikmet Ayeti/İşareti olarak  böylece de işlev görmesinin ardından.                                                                      

O halde, şimdi haydi burada birlikte bu kez de Bölüm Bölüm gidip bu 2 çift Altın 

Kelimelerimizin tüm bu Bölümlerde yüce Rabbimiz tarafından ne kadar kullanıldıklarını da 

açıkça görelim, ve sonra bu toplam 114 Bölümün en sonunda, yüce Rabbimize ait bazı çok 

önemli ek ve büyük hikmet Ayetlerine/İşaretlerine yine orada da birlikte netçe tanık olalım:  

         toplam           toplam                                                                                 

geçiş sayısı           geçiş sayısı                                                                 

B.1 esm     0    0       rahim   B.1                                                      

el-esm     0    2       el-rahim 

B.2 esm     0    7       rahim   B.2                                                                               

el-esm     0    5       el-rahim 

B.3 esm     0    3       rahim   B.3                                                                                   

el-esm     0    0       el-rahim 

B.4 esm     0    11     rahim   B.4                                                                             

el-esm     0    0       el-rahim 
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B.5 esm     1    5       rahim   B.5                                                      

el-esm     0    0       el-rahim 

B.6 esm     4    3       rahim   B.6                                                                               

el-esm     0    0       el-rahim 

B.7 esm     0    2       rahim   B.7                                                                                   

el-esm     0    0       el-rahim 

B.8 esm     0    2       rahim   B.8                                                                             

el-esm     0    0       el-rahim 

B.9 esm     0    6       rahim   B.9                                                      

el-esm     0    2       el-rahim 

B.10 esm     0    0       rahim   B.10                                                                               

el-esm     0    1       el-rahim 

B.11 esm     0    2       rahim   B.11                                                                                   

el-esm     0    0       el-rahim 

B.12 esm     0    1       rahim   B.12                                                                             

el-esm     0    1       el-rahim 

B.13 esm     0    0       rahim   B.13                                                      

el-esm     0    0       el-rahim 

B.14 esm     0    1       rahim   B.14                                                                               

el-esm     0    0       el-rahim 

B.15 esm     0    0       rahim   B.15                                                                                   

el-esm     0    1       el-rahim 

B.16 esm     0    6       rahim   B.16                                                                             

el-esm     0    0       el-rahim 

B.17 esm     0    1       rahim   B.17                                                      

el-esm     0    0       el-rahim 
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B.18 esm     0    0       rahim   B.18                                                                               

el-esm     0    0       el-rahim 

B.19 esm     0    0       rahim   B.19                                                                                   

el-esm     0    0       el-rahim 

B.20 esm     0    0       rahim   B.20                                                                             

el-esm     0    0       el-rahim 

B.21 esm     0    0       rahim   B.21                                                      

el-esm     0    0       el-rahim 

B.22 esm     4    1       rahim   B.22                                                                               

el-esm     0    0       el-rahim 

B.23 esm     0    0       rahim   B.23                                                                                   

el-esm     0    0       el-rahim 

B.24 esm     0    5       rahim   B.24                                                                             

el-esm     0    0       el-rahim 

B.25 esm     0    2       rahim   B.25                                                      

el-esm     0    0       el-rahim 

B.26 esm     0    0       rahim   B.26                                                                               

el-esm     0    9       el-rahim 

B.27 esm     0    1       rahim   B.27                                                                                   

el-esm     0    1       el-rahim 

B.28 esm     0    0      rahim   B.28                                                                             

el-esm     0    1       el-rahim 

B.29 esm     0    0       rahim   B.29                                                      

el-esm     0    0       el-rahim 

B.30 esm     0    0       rahim   B.30                                                                               

el-esm     0    1       el-rahim 
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B.31 esm     0    0       rahim   B.31                                                                                   

el-esm     0    0       el-rahim 

B.32 esm     0    0       rahim   B.32                                                                             

el-esm     0    1       el-rahim 

B.33 esm     0    6       rahim   B.33                                                      

el-esm     0    0       el-rahim 

B.34 esm     0    0       rahim   B.34                                                                               

el-esm     0    1       el-rahim 

B.35 esm     0    0       rahim   B.35                                                                                   

el-esm     0    0       el-rahim 

B.36 esm     0    1       rahim   B.36                                                                             

el-esm     0    1       el-rahim 

B.37 esm     0    0       rahim   B.37                                                      

el-esm     0    0       el-rahim 

B.38 esm     0    0       rahim   B.38                                                                               

el-esm     0    0       el-rahim 

B.39 esm     0    0       rahim   B.39                                                                                   

el-esm     0    1       el-rahim 

B.40 esm     0    0       rahim   B.40                                                                             

el-esm     0    0       el-rahim 

B.41 esm     0    1       rahim   B.41                                                      

el-esm     0    1       el-rahim 

B.42 esm     0    0       rahim   B.42                                                                               

el-esm     0    1       el-rahim 

B.43 esm     0    0       rahim   B.43                                                                                   

el-esm     0    0       el-rahim 
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B.44 esm     0    0       rahim   B.44                                                                             

el-esm     0    1       el-rahim 

B.45 esm     0    0       rahim   B.45                                                      

el-esm     0    0       el-rahim 

B.46 esm     0    0       rahim   B.46                                                                               

el-esm     0    1       el-rahim 

B.47 esm     0    0       rahim   B.47                                                                                   

el-esm     0    0       el-rahim 

B.48 esm     0    1       rahim   B.48                                                                             

el-esm     0    0       el-rahim 

B.49 esm     0    3       rahim   B.49                                                      

el-esm     1    0       el-rahim 

B.50 esm     0    0       rahim   B.50                                                                               

el-esm     0    0       el-rahim 

B.51 esm     0    0       rahim   B.51                                                                                   

el-esm     0    0       el-rahim 

B.52 esm     0    0       rahim   B.52                                                                             

el-esm     0    1       el-rahim 

B.53 esm     0    0       rahim   B.53                                                      

el-esm     0    0       el-rahim 

B.54 esm     0    0       rahim   B.54                                                                               

el-esm     0    0       el-rahim 

B.55 esm     1    0       rahim   B.55                                                                                   

el-esm     0    0       el-rahim 

B.56 esm     2    0       rahim   B.56                                                                             

el-esm     0    0       el-rahim 
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B.57 esm     0    2       rahim   B.57                                                      

el-esm     0    0       el-rahim 

B.58 esm     0    1       rahim   B.58                                                                               

el-esm     0    0       el-rahim 

B.59 esm     0    1       rahim   B.59                                                                                   

el-esm     0    1       el-rahim 

B.60 esm     0    2       rahim   B.60                                                                             

el-esm     0    0       el-rahim 

B.61 esm     0    0       rahim   B.61                                                      

el-esm     0    0       el-rahim 

B.62 esm     0    0       rahim   B.62                                                                               

el-esm     0    0       el-rahim 

B.63 esm     0    0       rahim   B.63                                                                                   

el-esm     0    0       el-rahim 

B.64 esm     0    1       rahim   B.64                                                                             

el-esm     0    0       el-rahim 

B.65 esm     0    0       rahim   B.65                                                      

el-esm     0    0       el-rahim 

B.66 esm     0    1       rahim   B.66                                                                               

el-esm     0    0       el-rahim 

B.67 esm     0    0       rahim   B.67                                                                                   

el-esm     0    0       el-rahim 

B.68 esm     0    0       rahim   B.68                                                                             

el-esm     0    0       el-rahim 

B.69 esm     1    0       rahim   B.69                                                      

el-esm     0    0       el-rahim 
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B.70 esm     0    0       rahim   B.70                                                                               

el-esm     0    0       el-rahim 

B.71 esm     0    0       rahim   B.71                                                                                   

el-esm     0    0       el-rahim 

B.72 esm     0    0       rahim   B.72                                                                             

el-esm     0    0       el-rahim 

B.73 esm     1    1       rahim   B.73                                                      

el-esm     0    0       el-rahim 

B.74 esm     0    0       rahim   B.74                                                                               

el-esm     0    0       el-rahim 

B.75 esm     0    0       rahim   B.75                                                                                   

el-esm     0    0       el-rahim 

B.76 esm     1    0       rahim   B.76                                                                             

el-esm     0    0       el-rahim 

B.77 esm     0    0       rahim   B.77                                                      

el-esm     0    0       el-rahim 

B.78 esm     0    0       rahim   B.78                                                                               

el-esm     0    0       el-rahim 

B.79 esm     0    0       rahim   B.79                                                                                   

el-esm     0    0       el-rahim 

B.80 esm     0    0       rahim   B.80                                                                             

el-esm     0    0       el-rahim 

B.81 esm     0    0       rahim   B.81                                                      

el-esm     0    0       el-rahim 

B.82 esm     0    0       rahim   B.82                                                                               

el-esm     0    0    el-rahim 
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B.83 esm     0    0       rahim   B.83                                                                                   

el-esm     0    0       el-rahim 

B.84 esm     0    0       rahim   B.84                                                                             

el-esm     0    0       el-rahim 

B.85 esm     0    0       rahim   B.85                                                      

el-esm     0    0       el-rahim 

B.86 esm     0    0       rahim   B.86                                                                               

el-esm     0    0       el-rahim 

B.87 esm     2    0       rahim   B.87                                                                                   

el-esm     0    0       el-rahim 

B.88 esm     0    0       rahim   B.88                                                                             

el-esm     0    0       el-rahim 

B.89 esm     0    0       rahim   B.89                                                      

el-esm     0    0       el-rahim 

B.90 esm     0    0       rahim   B.90                                                                               

el-esm     0    0       el-rahim 

B.91 esm     0    0       rahim   B.91                                                                                   

el-esm     0    0       el-rahim 

B.92 esm     0    0       rahim   B.92                                                                             

el-esm     0    0       el-rahim 

B.93 esm     0    0       rahim   B.93                                                      

el-esm     0    0       el-rahim 

B.94 esm     0    0       rahim   B.94                                                                               

el-esm     0    0       el-rahim 

B.95 esm     0    0       rahim   B.95                                                                                   

el-esm     0    0       el-rahim 
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B.96 esm     1    0       rahim   B.96                                                                             

el-esm     0    0       el-rahim 

B.97 esm     0    0       rahim   B.97                                                      

el-esm     0    0       el-rahim 

B.98 esm     0    0       rahim   B.98                                                                               

el-esm     0    0       el-rahim 

B.99 esm     0    0       rahim   B.99                                                                                   

el-esm     0    0       el-rahim 

B.100 esm     0    0       rahim   B.100                                                                             

el-esm     0    0       el-rahim 

B.101 esm     0    0       rahim   B.101                                                      

el-esm     0    0       el-rahim 

B.102 esm     0    0       rahim   B.102                                                                               

el-esm     0    0       el-rahim 

B.103 esm     0    0       rahim   B.103                                                                                   

el-esm     0    0       el-rahim 

B.104 esm     0    0       rahim   B.104                                                                             

el-esm     0    0       el-rahim 

B.105 esm     0    0       rahim   B.105                                                      

el-esm     0    0       el-rahim 

B.106 esm     0    0       rahim   B.106                                                                               

el-esm     0    0       el-rahim 

B.107 esm     0    0       rahim   B.107                                                                                   

el-esm     0    0       el-rahim 

B.108 esm     0    0       rahim   B.108                                                                             

el-esm     0    0       el-rahim 
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B.109 esm     0    0       rahim   B.109                                                      

el-esm     0    0       el-rahim 

B.110 esm     0    0       rahim   B.110                                                                               

el-esm     0    0       el-rahim 

B.111 esm     0    0       rahim   B.111                                                                                   

el-esm     0    0       el-rahim 

B.112 esm     0    0       rahim   B.112                                                                             

el-esm     0    0       el-rahim 

B.113 esm     0    0       rahim   B.113                                                      

el-esm     0    0       el-rahim 

B.114 esm     0    0       rahim   B.114                                                                               

el-esm     0    0       el-rahim 

                __________    __________ 

    (19x…) = 19    114 = (19x…) 

  

           toplam         toplam                                                                                                    

geçiş sayısı          geçiş sayısı       

B.1    l-rahman   0    1       (l)-lah   B.1                                                   

el-rahman  2    1       el-lah                                                           

B.2    l-rahman   0    13     (l)-lah   B.2                                                        

el-rahman  1    269  el-lah                                                         

B.3    l-rahman   0    9       (l)-lah   B.3                                          

el-rahman  0    200  el-lah                                                         

B.4    l-rahman   0    11     (l)-lah   B.4                                                           

el-rahman  0    218  el-lah                                                         
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B.5    l-rahman   0    4       (l)-lah   B.5                                                   

el-rahman  0    143  el-lah                                                           

B.6    l-rahman   0    10     (l)-lah   B.6                                                        

el-rahman  0    77     el-lah                                                         

B.7    l-rahman   0    3       (l)-lah   B.7                                          

el-rahman  0    58     el-lah                                                         

B.8    l-rahman   0    4       (l)-lah   B.8                                                           

el-rahman  0    84     el-lah                                                         

B.9    l-rahman   0    2       (l)-lah   B.9                                                   

el-rahman  0    166  el-lah                                                           

B.10    l-rahman   0    5       (l)-lah   B.10                                                        

el-rahman  0    56     el-lah                                                         

B.11    l-rahman   0    1       (l)-lah   B.11                                          

el-rahman  0    37     el-lah                                                         

B.12    l-rahman   0    4       (l)-lah   B.12                                                           

el-rahman  0    40     el-lah                                                         

B.13    l-rahman   0    5       (l)-lah   B.13                                                   

el-rahman  1    29     el-lah                                                           

B.14    l-rahman   0    4       (l)-lah   B.14                                                        

el-rahman  0    33     el-lah                                                         

B.15    l-rahman   0    0       (l)-lah   B.15                                          

el-rahman  0    2       el-lah                                                         

B.16    l-rahman   0    9       (l)-lah   B.16                                                           

el-rahman  0    75     el-lah                                                         

B.17    l-rahman   0    1       (l)-lah   B.17                                                   

el-rahman  1    9       el-lah                                                           
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B.18    l-rahman   0    2       (l)-lah   B.18                                                        

el-rahman  0    14     el-lah                                                         

B.19    l-rahman   4    1       (l)-lah   B.19                                          

el-rahman            12    7       el-lah                                                         

B.20    l-rahman   1    0       (l)-lah   B.20                                                           

el-rahman  3    6       el-lah                                                         

B.21    l-rahman   0    0       (l)-lah   B.21                                                   

el-rahman  4    6       el-lah                                                           

B.22    l-rahman   0    3       (l)-lah   B.22                                                        

el-rahman  0    72     el-lah                                                         

B.23    l-rahman   0    4       (l)-lah   B.23                                          

el-rahman  0    9       el-lah                                                         

B.24    l-rahman   0    2       (l)-lah   B.24                                                           

el-rahman  0    78     el-lah                                                         

B.25    l-rahman   2    0       (l)-lah   B.25                                      

el-rahman  3    8       el-lah                                                           

B.26    l-rahman   0    0       (l)-lah   B.26                                                        

el-rahman  1    13     el-lah                                                         

B.27    l-rahman   0    5       (l)-lah   B.27                                          

el-rahman  1    22     el-lah                                                         

B.28    l-rahman   0    1       (l)-lah   B.28                                                           

el-rahman  0    26     el-lah                                                         

B.29    l-rahman   0    1       (l)-lah   B.29                                                   

el-rahman  0    41     el-lah                                                           

B.30    l-rahman   0    1       (l)-lah   B.30                                                        

el-rahman  0    23     el-lah                                                         
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B.31    l-rahman   0    3       (l)-lah   B.31                                          

el-rahman  0    29     el-lah                                                         

B.32    l-rahman   0    0       (l)-lah   B.32                                                           

el-rahman  0    1       el-lah                                                         

B.33    l-rahman   0    1       (l)-lah   B.33                                                   

el-rahman  0    89     el-lah                                                           

B.34    l-rahman   0    2       (l)-lah   B.34                                                        

el-rahman  0    6       el-lah                                                         

B.35    l-rahman   0    3       (l)-lah   B.35                                          

el-rahman  0    33     el-lah                                                         

B.36    l-rahman   0    0       (l)-lah   B.36                                                           

el-rahman  4    3       el-lah                                                         

B.37    l-rahman   0    1       (l)-lah   B.37                                                   

el-rahman  0    14     el-lah                                                           

B.38    l-rahman   0    0       (l)-lah   B.38                                                        

el-rahman  0    3       el-lah                                                         

B.39    l-rahman   0    6       (l)-lah   B.39                                          

el-rahman  0    53     el-lah                                                         

B.40    l-rahman   0    3       (l)-lah   B.40                                                           

el-rahman  0    50     el-lah                                                         

B.41    l-rahman   0    1       (l)-lah   B.41                                                   

el-rahman  1    10     el-lah                                                           

B.42    l-rahman   0    1       (l)-lah   B.42                                                        

el-rahman  0    31     el-lah                                                         

B.43    l-rahman   2    0       (l)-lah   B.43                                          

el-rahman   5    3       el-lah                                                         
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B.44    l-rahman   0    0       (l)-lah   B.44                                                           

el-rahman  0    3       el-lah                                                         

B.45    l-rahman   0    2       (l)-lah   B.45                                                   

el-rahman  0    16     el-lah                                                           

B.46    l-rahman   0    0       (l)-lah   B.46                                                        

el-rahman  0    16     el-lah                                                         

B.47    l-rahman   0    0       (l)-lah   B.47                                          

el-rahman  0    27     el-lah                                                         

B.48    l-rahman   0    3       (l)-lah   B.48                                                           

el-rahman  0    36     el-lah                                                         

B.49    l-rahman   0    0       (l)-lah   B.49                                                   

el-rahman  0    27     el-lah                                                           

B.50    l-rahman   0    0       (l)-lah   B.50                                                        

el-rahman  1    1       el-lah                                                         

B.51    l-rahman   0    0       (l)-lah   B.51                                          

el-rahman  0    3       el-lah                                                         

B.52    l-rahman   0    0       (l)-lah   B.52                                                           

el-rahman  0    3       el-lah                                                         

B.53    l-rahman   0    3       (l)-lah   B.53                                                   

el-rahman  0    3       el-lah                                                           

B.54    l-rahman   0    0       (l)-lah   B.54                                                        

el-rahman  0    0       el-lah                                                         

B.55    l-rahman   0    0       (l)-lah   B.55                                          

el-rahman  1    0       el-lah                                                         

B.56    l-rahman   0    0       (l)-lah   B.56                                                           

el-rahman  0    0       el-lah                                                         
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B.57    l-rahman   0    2       (l)-lah   B.57                                                   

el-rahman  0    30     el-lah                                                           

B.58    l-rahman   0    0       (l)-lah   B.58                                                        

el-rahman  0    40     el-lah                                                         

B.59    l-rahman   0    2       (l)-lah   B.59                                          

el-rahman  1    27     el-lah                                                         

B.60    l-rahman   0    0       (l)-lah   B.60                                                           

el-rahman  0    21     el-lah                                                         

B.61    l-rahman   0    1       (l)-lah   B.61                                                   

el-rahman  0    16     el-lah                                                           

B.62    l-rahman   0    2       (l)-lah   B.62                                                        

el-rahman  0    10     el-lah                                                         

B.63    l-rahman   0    2       (l)-lah   B.63                                          

el-rahman  0    12     el-lah                                                         

B.64    l-rahman   0    1       (l)-lah   B.64                                                           

el-rahman  0    19     el-lah                                                         

B.65    l-rahman   0    1       (l)-lah   B.65                                                   

el-rahman  0    24     el-lah                                                           

B.66    l-rahman   0    0       (l)-lah   B.66                                                        

el-rahman  0    13     el-lah                                                         

B.67    l-rahman   0    0       (l)-lah   B.67                                          

el-rahman  4    3       el-lah                                                         

B.68    l-rahman   0    0       (l)-lah   B.68                                                           

el-rahman  0    0       el-lah                                                         

B.69    l-rahman   0    0       (l)-lah   B.69                                                   

el-rahman  0    1       el-lah                                                           

 



Giriş            37   

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

B.70    l-rahman     0    0      (l)-lah   B.70                                                        

el-rahman    0    1      el-lah                                                         

B.71    l-rahman     0    1      (l)-lah   B.71                                          

el-rahman    0    6      el-lah                                                         

B.72    l-rahman     0    1      (l)-lah   B.72                                                           

el-rahman    0    9      el-lah                                                         

B.73    l-rahman     0    0      (l)-lah   B.73                                                   

el-rahman    0    7      el-lah                                                           

B.74    l-rahman     0    0      (l)-lah   B.74                                                        

el-rahman    0    3      el-lah                                                         

B.75    l-rahman     0    0      (l)-lah   B.75                                          

el-rahman    0    0      el-lah                                                         

B.76    l-rahman     0    0      (l)-lah   B.76                                                           

el-rahman    0    5      el-lah                                                         

B.77    l-rahman     0    0      (l)-lah   B.77                                                   

el-rahman    0    0      el-lah                                                           

B.78    l-rahman     0    0      (l)-lah   B.78                                                        

el-rahman    2    0      el-lah                                                         

B.79    l-rahman     0    0      (l)-lah   B.79                                          

el-rahman    0    1      el-lah                                                         

B.80    l-rahman     0    0      (l)-lah   B.80                                                           

el-rahman    0    0      el-lah                                                         

B.81    l-rahman     0    0      (l)-lah   B.81                                                   

el-rahman    0    1      el-lah                                                           

B.82    l-rahman     0    1      (l)-lah   B.82                                                        

el-rahman    0    0      el-lah                                                         
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B.83    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.83                                          

el-rahman    0    0       el-lah                                                         

B.84    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.84                                                           

el-rahman    0    1       el-lah                                                         

B.85    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.85                                                   

el-rahman    0    3       el-lah                                                           

B.86    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.86                                                        

el-rahman    0    0       el-lah                                                         

B.87    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.87                                          

el-rahman    0    1       el-lah                                                         

B.88    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.88                                                           

el-rahman    0    1       el-lah                                                         

B.89    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.89                                                   

el-rahman    0    0       el-lah                                                           

B.90    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.90                                                        

el-rahman    0    0       el-lah                                                         

B.91    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.91                                          

el-rahman    0    2       el-lah                                                         

B.92    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.92                                                           

el-rahman    0    0       el-lah                                                         

B.93    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.93                                                   

el-rahman    0    0       el-lah                                                           

B.94    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.94                                                        

el-rahman    0    0       el-lah                                                         

B.95    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.95                                          

el-rahman    0    1       el-lah                                                         
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B.96    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.96                                                           

el-rahman    0    1       el-lah                                                         

B.97    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.97                                                   

el-rahman    0    0       el-lah                                                           

B.98    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.98                                                        

el-rahman    0    3       el-lah                                                         

B.99    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.99                                          

el-rahman    0    0       el-lah                                                         

B.100    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.100                                                           

el-rahman    0    0       el-lah                                                         

B.101    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.101                                                   

el-rahman    0    0       el-lah                                                           

B.102    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.102                                                        

el-rahman    0    0       el-lah                                                         

B.103    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.103                                          

el-rahman    0    0       el-lah                                                         

B.104    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.104                                                           

el-rahman    0    1       el-lah                                                         

B.105    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.105                                                   

el-rahman    0    0       el-lah                                                           

B.106    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.106                                                        

el-rahman    0    0       el-lah                                                         

B.107    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.107                                          

el-rahman    0    0       el-lah                                                         

B.108    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.108                                                           

el-rahman    0    0       el-lah                                                         
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B.109    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.109                                                   

el-rahman    0    0       el-lah                                                           

B.110    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.110                                                        

el-rahman    0    2       el-lah                                                         

B.111    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.111                                          

el-rahman    0    0       el-lah                                                         

B.112    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.112                                                           

el-rahman    0    2       el-lah                                                         

B.113    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.113                                                   

el-rahman    0    0       el-lah                                                           

B.114    l-rahman     0    0       (l)-lah   B.114                                                        

el-rahman    0    0       el-lah                                                         

     __________     __________ 

     (19x…) = 57     2698 = (19x…) 

 

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

           toplam          toplam                                                                                    

geçiş sayısı           geçiş sayısı      

B.1  sm     1    0         ilah   B.1 

B.2  sm     0    5         ilah   B.2 

B.3  sm     0    5         ilah   B.3 

B.4  sm     0    2         ilah   B.4 

B.5  sm     0    2         ilah   B.5 

B.6  sm     0    4         ilah   B.6 
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B.7  sm   0    7         ilah   B.7 

B.8  sm   0    0         ilah   B.8 

B.9  sm   0    2         ilah   B.9 

B.10  sm   0    1         ilah   B.10 

B.11  sm   1    4         ilah   B.11 

B.12  sm   0    0         ilah   B.12 

B.13  sm   0    1         ilah   B.13 

B.14  sm   0    1         ilah   B.14 

B.15  sm   0    1         ilah   B.15 

B.16  sm   0    3         ilah   B.16 

B.17  sm   0    2         ilah   B.17 

B.18  sm   0    2         ilah   B.18 

B.19  sm   0    0         ilah   B.19 

B.20  sm   0    4         ilah   B.20 

B.21  sm   0    4         ilah   B.21 

B.22  sm   0    1         ilah   B.22 

B.23  sm   0    6         ilah   B.23 

B.24  sm   0    0         ilah   B.24 

B.25  sm   0    1         ilah   B.25 

B.26  sm   0    2         ilah   B.26 

B.27  sm   1    6         ilah   B.27 

 



Giriş            42  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

B.28  sm   0    7         ilah   B.28 

B.29  sm   0    0         ilah   B.29 

B.30  sm   0    0         ilah   B.30 

B.31  sm   0    0         ilah   B.31 

B.32  sm   0    0         ilah   B.32 

B.33  sm   0    0         ilah   B.33 

B.34  sm   0    0         ilah   B.34 

B.35  sm   0    1         ilah   B.35 

B.36  sm   0    0         ilah   B.36 

B.37  sm   0    1         ilah   B.37 

B.38  sm   0    2         ilah   B.38 

B.39  sm   0    1         ilah   B.39 

B.40  sm   0    4         ilah   B.40 

B.41  sm   0    1         ilah   B.41 

B.42  sm   0    0         ilah   B.42 

B.43  sm   0    2         ilah   B.43 

B.44  sm   0    1         ilah   B.44 

B.45  sm   0    0         ilah   B.45 

B.46  sm   0    0         ilah   B.46 

B.47  sm   0    1         ilah   B.47 

B.48  sm   0    0         ilah   B.48 
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B.49  sm   0    0         ilah   B.49 

B.50  sm   0    1         ilah   B.50 

B.51  sm   0    1         ilah   B.51 

B.52  sm   0    1         ilah   B.52 

B.53  sm   0    0         ilah   B.53 

B.54  sm   0    0         ilah   B.54 

B.55  sm   0    0         ilah   B.55 

B.56  sm   0    0         ilah   B.56 

B.57  sm   0    0         ilah   B.57 

B.58  sm   0    0         ilah   B.58 

B.59  sm   0    2         ilah   B.59 

B.60  sm   0    0         ilah   B.60 

B.61  sm   0    0         ilah   B.61 

B.62  sm   0    0         ilah   B.62 

B.63  sm   0    0         ilah   B.63 

B.64  sm   0    1         ilah   B.64 

B.65  sm   0    0         ilah   B.65 

B.66  sm   0    0         ilah   B.66 

B.67  sm   0    0         ilah   B.67 

B.68  sm   0    0         ilah   B.68 

B.69  sm   0    0         ilah   B.69 
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B.70  sm   0    0         ilah   B.70 

B.71  sm   0    0         ilah   B.71 

B.72  sm   0    0         ilah   B.72 

B.73  sm   0    1         ilah   B.73 

B.74  sm   0    0         ilah   B.74 

B.75  sm   0    0         ilah   B.75 

B.76  sm   0    0         ilah   B.76 

B.77  sm   0    0         ilah   B.77 

B.78  sm   0    0         ilah   B.78 

B.79  sm   0    0         ilah   B.79 

B.80  sm   0    0         ilah   B.80 

B.81  sm   0    0         ilah   B.81 

B.82  sm   0    0         ilah   B.82 

B.83  sm   0    0         ilah   B.83 

B.84  sm   0    0         ilah   B.84 

B.85  sm   0    0         ilah   B.85 

B.86  sm   0    0         ilah   B.86 

B.87  sm   0    0         ilah   B.87 

B.88  sm   0    0         ilah   B.88 

B.89  sm   0    0         ilah   B.89 

B.90  sm   0    0         ilah   B.90 
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B.91  sm   0    0         ilah   B.91 

B.92  sm   0    0         ilah   B.92 

B.93  sm   0    0         ilah   B.93 

B.94  sm   0    0         ilah   B.94 

B.95  sm   0    0         ilah   B.95 

B.96  sm   0    0         ilah   B.96 

B.97  sm   0    0         ilah   B.97 

B.98  sm   0    0         ilah   B.98 

B.99  sm   0    0         ilah   B.99 

B.100  sm   0    0         ilah   B.100 

B.101  sm   0    0         ilah   B.101 

B.102  sm   0    0         ilah   B.102 

B.103  sm   0    0         ilah   B.103 

B.104  sm   0    0         ilah   B.104 

B.105  sm   0    0         ilah   B.105 

B.106  sm   0    0         ilah   B.106 

B.107  sm   0    0         ilah   B.107 

B.108  sm   0    0         ilah   B.108 

B.109  sm   0    0         ilah   B.109 

B.110  sm   0    0         ilah   B.110 

B.111  sm   0    0         ilah   B.111 
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B.112  sm   0    0         ilah   B.112 

B.113  sm   0    0         ilah   B.113 

B.114  sm   0    1         ilah   B.114 

            __________     ___________                                                                                                             

3      95 = (19x…) 

     ****************************************** 

 

Ve şimdi bu 2 çift altın Kelimelerimize, onların aşağıdaki o “kusurlu formları” ile de birlikte, 

tekrar şöylece dikkatle baktığımızda,   

esm        rahim                                                                                     

el-esm        el-rahim 

l-rahman        (l)-lah                                                              

el-rahman       el-lah  

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

sm         ilah 

 

derhal görebilmeliyiz ki, biz bunları burada öncelikle anlamsal ve sonra yapısal bağlamda 

düşünerek, burada ilkin ve bilhassa şu şekilde de ilişkilendirebiliriz: 

l-rahman        rahim                                                                                                                            

el-rahman      el-rahim    

ve akabinde, yukarıdaki Tablolarımızda, orada her iki tarafta, o en son ve büyük sonuçlara 

ulaşmamızdan evvel, yolumuzda ilerlerken, orada 19un tamkatı bir sayı verecek toplamlara 

(her iki tarafta, o altı çizili rakamlarda) bu özel Kelimelerimiz için, 
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    “1” kez bu      “3” kez bu   

      l-rahman          rahim                                                               

el-rahman                                el-rahim                          

ve bunun ardından, tekrar 

“1” kez bu       “3” kez bu    

esm       ilah      

 el-esm       (l-ilah) 

özel Kelimelerimizde böylece denk ve eşit bir şekilde netçe ulaşabildiğimizi, ve bunun 

akabinde oradaki en özel ve tek’sel Kelimemiz olan: 

el-lah                                                                     

(l)-lah   

böylece ayrıcalıklı ve tek’sel olarak kaldığını, ve akabinde de burada 19un tamkatı bir sayı 

verecek toplamlara, orada yine en son ve büyük sonuca ulaşmamızdan evvel --yine altı çizili 

o rakamlarda gösterildiği üzere-- çok özel “7” kez böylelikle netçe ulaşabildiğimizi                          

açıkça görüp idrak etmeliyiz. Ve böylelikle, yüce Rabbimizin bu en bilge “matematiksel 

planlamalarında” bize böylece yine en sonda lutfettiği bu çok önemli ek ve büyük                      

hikmet Ayetlerine/İşaretlerine de burada böylelikle yine netçe tanık olmuş olabilmeliyiz.                                                

Ve burada şunu da önemle farketmeliyiz ki, elbette biz yukarıda o ikinci özel 

Kelimelerimizde, bunu orada ilkin                                                                                                                                                                                         

el-esm        el-lah                                                                                       

esm       (l)-lah                                       

şeklinde ilişkilendirerek devam etmeliydik orada; fakat bu ilişkilendirmede yukarıdaki                    

bu tek’sel Kelimemizde (=el-lah) bir “elif” harfinin eksik kaldığını, ve bu vesileyle de                            

yüce Rabbimizin burada bize ikinci ve bu açıdan daha uygun olan       

esm       ilah                                                                

el-esm      (l-ilah) 
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ilişkilendirmesiyle devam edebilmemiz için böylelikle açık bir yeşil ışık yaktığını                       

mutlaka görebilmeliyiz. (*Ve burada, yüce Rabbimizin sergilediği bu anlamlı bilgeliği daha da iyi kavrayıp 

gereğince şükredebilmemiz için, ayrıca muhakkak Öz-Haber (16/101-102) Ayetlerini de görüp bu bağlamda da 

mutlaka değerlendirmeliyiz.) 

Ve burada ayrıca şunu da görmeliyiz ki, yukarıdaki Tablolarımızda yer alan bu 2 çift altın 

Kelimelerimizde izlediğimiz bu sıra: 

      1 esm       rahim   1 

      2 el-esm       el-rahim  2 

      3 l-rahman       (l)-lah   3                                                             

      4 el-rahman      el-lah    4 

burada böylelikle izlememiz gereken en ideal sıra olmalıdır; özellikle de bunu                                   

yüce Rabbimizin bize --daha önce bu konuda İncilde yer alan o özel “mesele” de                    

aynen ve bilhassa gönderme yaparak-- vermiş olduğu o çok özel “meseli” hatırlayıp,                      

orada tüm bu altın Kelimelerimizin O’nun tarafından --toplam 4 kademe olarak--                              

her kademede daha da gelişip büyüyen o ilahi “meyvalara/ürünlere” (=semeretin, zerin) 

benzetildiğini (=yukarıdaki o ilahi  Kelimelerimizde bunların --toplam 4 kademe olarak--                

her kademede anlamsal ve yapısal bağlamdaki gelişmelerine işaret ediliyor olmalı)                  

burada böylelikle önemle ve özellikle hatırlarsak. (lütfen, bu bağlamda ayrıca yine bkz.                        

Öz-Haber 48/29)   

Ve son olarak, burada mutlaka bilmeliyiz ki, yukarıdaki tüm bu çok özel altın Kelimelerimizin 

sayımlarında (ve --inş.A-- ileride göreceğimiz o “Şaşılacak Bir Mucize” isimli 4. 

dokümanımızda tanık olacağımız tüm o diğer özel Kelimelerimizin sayımlarında da)                          

biz daima yüce Rabbimizden gelen, ve dolayısıyla elbette içinde hiçbir çelişki ve çarpıklık 

asla olamayacak olan, dosdoğru ve sabit bir sayım prensibiyle hareket ediyoruz.                            

(lütfen, bu bağlamda mutlaka bkz. Öz-Haber 4/82 & 18/1 & 39/28)                                                  

Dolayısıyla, biz bu çok özel Kelimeleri daima ve yalnızca onların mutlak tekil ve yalın 

hallerindeki formlarıyla --başlarına “el” takısı almış olarak, veya almaksızın-- sayıyoruz; 

örneğin:  
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“el-rahim” (=öz-acıyıcı)    

“l-rahim” (=_z-acıyıcı) 

“rahim” (=acıyıcı)  

bizim burada her daim kabul edip böylece hiç aksatmadan titizlikle saymamız gereken 

yegane formlar olmalıdır. Ve bunun dışında başka hiçbir form (çoğul, veya sonuna bir edat, 

zamir takısı vs. eklenmiş olsun) hiçbir zaman bu ilahi sayımlara asla dahil edilemez.                                

Bu bağlamda, örneğin: 

“esm” (=isim)                                                                                                                                                                     

formu her daim kabul edilip mutlaka hiç aksatmadan sayılmalıdır;   

ama    

“esmuhu” (=onun ismi)                                                                                                                                                      

formu hiçbir zaman sayıma dahil edilemez; 

aynı şekilde: 

“el-lah” (=öz-otorite)                                                                                                                                             

formu elbette her daim kabul edilip mutlaka hiç aksatmadan sayılmalıdır;   

ama   

“el-lahumme” (=benim öz-otoritem)                                                                                                                                    

formu yine aynı şekilde hiçbir zaman sayıma dahil edilemez. 

   

Ve ayrıca, yine yukarıda gördüğümüz, örneğin,    

o “el-rahim” kelimesi Kuran-Haberde, tekst içindeki konumuna göre, orada:  

el-rahimu  &  el-rahime  &  el-rahimi 

o “l-rahim” kelimesi Kuran-Haberde, tekst içindeki konumuna göre, orada, yine:  

l-rahimu  &  l-rahime  &  l-rahimi 
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o “rahim” kelimesi Kuran-Haberde, tekst içindeki konumuna göre, orada:  

rahimu  &  rahime  &  rahimi 

ya da, 

rahimun  &  rahimen  &  rahimin  

tarzlarında telaffuz edilmiş olarak --gramer kurallarına göre-- her daim ve ancak böylelikle 

geçmiş olarak bulunabilirler, ve elbette bunlar --böylece bulunabildikleri takdirde--                      

herbiri istisnasız olarak derhal ve doğruca bu ana başlık (=rahim) altında sayıma 

alınmalıdırlar böylelikle orada.  

İşte bunlar, yüce Rabbimizden gelen bu konudaki en temel, hiç değişmez, ve böylelikle                            

her daim sabit ve dosdoğru olarak takip etmemiz gereken şaşmaz ilahi sayım prensipleridir,  

hem yukarıdaki bu 2 çift en özel altın Kelimelerimizin, hem de bunun dışında göreceğimiz 

tüm o diğer özel Kelimelerimizin sayımlarında. (lütfen, bu bağlamda tekrar önemle bkz.                    

Öz-Haber 4/82 & 18/1 & 39/28)  
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O halde, burada bu ilk kritik dokümanımızın sonunda, şimdi tüm bu 2 çift altın 

Kelimelerimizin sayımlarını o Kuran-Haber (=orjinal Arapça nüshası: El-Haberu) tekstinde, 

bu Misak Elçisine böylece doğrulukla dikte edilmiş halde (lütfen, bu bağlamda bkz. 98/2-3)                          

bunların herbiri renkli olarak ayrı ayrı işaretlenip açıkça vurgulanmış şekilde netçe 

sunacağım izleyen sayfalarda, Bölüm Bölüm giderek. 

Öyleyse, artık Selam ve sonsuz Esenlik burada bu kritik Son Çağda bu en önemli ilahi Mesaja 

kulak verip, ve ardından böylece samimi bir yürekle oturup bunun üzerinde erdemlice 

çalışacak, ve böylelikle burada bunu kendi kulakları ve gözleri ve zihinleriyle de onaylamış, 

ve böylelikle şahsen tanık da olmuş olacak tüm o erdemli inananların üzerine olsun,                              

yüce Rabbimizin katında, hepimizin sonsuz kurtuluş ve mutluluğumuz için, ebeden!                                       

(Lütfen, bu bağlamda tekrar mutlaka bkz. Öz-Haber 39/23, 33-35 & 74/26-31 & 2/25-26) 

 

                                               Metin/Misak Elçisi 

 

     

               

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


