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         KURAN-HABER’DE                                                                                           

O EN GÜZEL “ĐSĐMLER” 

Burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde şimdi de bu en kritik ve özel “64.” Sure/Bölümde                         
--(bundan önce yine bu açıdan bu en kritik ve özel “59.” Sure/Bölümde de aynen tanık 
olduğumuz üzere)-- burada da böylece özel olarak ve ard arda anmış olduğu tüm o en güzel 

“Đsimlerinin” (=64/1-18) daha sonra sonuçta bize yine böylece nasıl “19” kodlu,  en muhteşem 
bir “Simetrik Planlama” (=74/26-31) verecek şekilde tüm Kuran-Haber boyunca da böylelikle 
yine en Üstün ve mucizevi bir tarzda anılmış olduklarına hayranlıkla tanık olacağız, birlikte.  

O halde burada şimdi, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “64.” Sure/Bölümde 
burada da en başta böylece özel olarak ve ard arda anmış olduğu tüm o en güzel “Đsimlerinin” 

(=64/1-18) daha sonra tüm Kuran-Haber boyunca da O’nun tarafından böylelikle yine en Bilge 
ve hikmetli bir tarzda özel olarak anılmış oldukları tüm bu ilgili --Bölüm/Ayet numaralarında-- 
böylece birer birer görüp idrak edelim aşağıda, en ilkin:  

öz-Ölçüleyici (=el-Kadir )            
toplam 1 kez anılmış  

30/54 

Ölçüleyici (=Kadir )             
toplam 44 kez anılmış  

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

öz-Bilici (=el-Alim)             
toplam 32 kez anılmış 

2/32    6/13  12/34  26/220  34/26  41/36  66/2  
2/127    6/96  12/83  27/78  36/38  43/9  66/3  
2/137    6/115  12/100  29/5  36/81  43/84     
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3/35    8/61  15/86  29/60  40/2  44/6    
5/76  10/65  21/4  30/54  41/12  51/30 

Bilici  (=Alim )              
toplam 129 kez anılmış 

2/29    3/63  4/147  8/75  12/76  26/37  49/1  
2/95    3/73  4/148  9/15  15/25  27/6  49/8  
2/115    3/92  4/170  9/28  15/53  29/62  49/13  
2/158    3/115  4/176  9/44  16/28  31/23  49/16  
2/181    3/119  5/7  9/47  16/70  31/34  51/28  
2/215    3/121  5/54  9/60  22/52  33/1  57/3  
2/224    3/154  5/97  9/97  22/59  33/40  57/6  
2/227    4/11  6/83  9/98  23/51  33/51  58/7  
2/231    4/12  6/101  9/103  24/18  33/54  60/10  
2/244    4/24  6/128  9/106  24/21  35/8  62/7  
2/246    4/26  6/139  9/110  24/28  35/38  64/4  
2/247    4/32  7/109  9/115  24/32  35/44  64/11  
2/256    4/35  7/112  10/36  24/35  36/79  67/13  
2/261    4/39  7/200  10/79  24/41  39/7  76/30  
2/268    4/70  8/17  11/5  24/58  42/12  4/17  
2/273    4/92  8/42  12/6  24/59  42/24      
2/282    4/104  8/43  12/19  24/60  42/50    
2/283    4/111  8/53  12/50  24/64  48/4    
3/34  4/127  8/71  12/55  26/34  48/26 

 

öz-Ödüllendirici  (=el-Şekur)           
toplam 1 kez anılmış 

34/13 

Ödüllendirici  (=Şekur)            
toplam 9 kez anılmış 

14/5    34/19  42/23          
17/3   35/30  42/32          
31/31  35/34  64/17 
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öz-Hoşgörülü (=el-Halim)            
toplam 1 kez anılmış 

11/87 

Hoşgörülü (=Halim)             
toplam 14 kez anılmış 

2/225    3/155  9/114  22/59  40/41      
2/235    4/12  11/75  33/51  64/17      
2/263  5/101  17/44  37/101    

 

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

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

Haberdar (=Habir )            
toplam 39 kez anılmış 

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

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

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

Bağışlayıcı (=Gafur)            
toplam 80 kez anılmış            

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

öz-Merhametli (=el-Rahim)           
toplam 34 kez anılmış 

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

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

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

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

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

Merhametli (=Rahim)            
toplam 80 kez anılmış 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4/23    5/39  9/91  16/115 33/5  57/9 
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öz-Zengin (=el-Ganiyy)           
toplam 8 kez anılmış 

6/133    22/64  35/15  57/24        
10/68  31/26  47/38  60/6   

Zengin (=Ganiyy)            
toplam 12 kez anılmış 

2/263    3/97  4/131  14/8  29/6  39/7    
2/267  4/6  4/135  27/40  31/12  64/6 

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

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

Övülen (=Hamid)            
toplam 7 kez anılmış 

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

 

öz-Üstün (=el-Aziz)             
toplam 64 kez anılmış 

2/129   12/78  26/159 31/9  39/5  45/2  62/3  

3/6    12/88  26/175 32/6  40/2  45/37  64/18  

3/18    14/1  26/191 34/6  40/8  46/2  67/2  

3/62    14/4  26/217 34/27  40/42  57/1  85/8  

3/126   16/60  27/9  35/2  41/12  59/1               

5/118   26/9  27/78  36/5  42/3  59/23                                       

6/96    26/68  29/26  36/38  42/19  59/24    

11/66   26/104 29/42  38/9  43/9  60/5    

12/30   26/122 30/5  38/66  44/42  61/1    

12/51     26/140 30/27  39/1  44/49  62/1 
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Üstün (=Aziz)               

toplam 34 kez anılmış 

2/209   3/4  5/95  9/40  22/40  35/28  48/19  

2/220   4/56  8/10  9/71  22/74  39/37  54/42  

2/228   4/158  8/49  11/91  31/27  44/41  57/25  

2/240   4/165  8/63  14/20  33/25  48/3  58/21  

2/260   5/38   8/67  14/47  35/17  48/7     

öz-Bilge (=el-Hakim)           
toplam 42 kez anılmış    

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

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

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

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

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

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

Bilge (=Hakim)             

toplam 55 kez anılmış  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6/50  17/1  40/56          
11/24    35/19  40/58          
13/16  40/20  42/11 
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Gören (=Basir)             
toplam 42 kez anılmış 

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

Bilen (=Alim)            

toplam 13 kez anılmış 

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

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

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

öz-Görünmez (=el-Gayb)            

toplam 42 kez anılmış  

2/3    6/59  11/31  18/22  32/6  39/46  62/8  
3/44    6/73  11/49  19/61  34/3  50/33  64/18  
3/179    7/188  12/52  19/78  34/14  52/41  67/12  
4/34    9/94  12/81  21/49  34/53  53/35  68/47  
5/94    9/105  12/102  23/92  35/18  57/25  72/26  
6/50  10/20  13/9  27/65  36/11  59/22  81/24 

Görünmez (=Gayb)              

toplam 6 kez anılmış  

2/33  11/123  16/77  18/26  35/38  49/18 
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O halde, işte şimdi burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde şimdi bu açıdan                           
bu en kritik ve özel “64.” Surede/Bölümde böylece en Bilge ve hikmetli bir tarzda anılmış olan             

tüm o en güzel “Đsimlerini” (=64/1-18) aşağıda ard arda şöylece birer birer görüp açıkça tespit 
edelim, en ilkin:  

=======             
1- … ve O, her istem üzerinde “Ölçüleyicidir .” (64/1) 

2- … ve Al-lah (tüm) yaptıklarınızı “Görendir .” (64/2) 

4- … ve Al-lah “Bilicidir ” (tüm) göğüslerin özünde olanı. (64/4)      
=======      

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

öz-Ölçüleyici     öz-Bilici      
(=el-Kadir)       (=el-Alim)     
Ölçüleyici      Bilici     
(=Kadir)        (=Alim) 

*Lütfen, burada dikkat edip şunu açıkça idrak edelim ki, yukarıda en baştan “ikinci” sırada anılmış olan 

yüce Rabbimizin bu en güzel İsmini (=“Gören”) ileride en sondan “ikinci” sırada anılmış olacak olan               

bu en güzel İsmiyle (=Görünmezin “Bileni”) eşleştireceğiz, yüce Rabbimizin en Hikmetli emriyle.   

=======             
6- … ve Al-lah mutlak “Zengindir ,” “Övülendir .” (64/6)        
=======  

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

öz-Zengin      öz-Övülen     
(=el-Ganiyy)     (=el-Hamid)     
Zengin       Övülen     
(=Ganiyy)        (=Hamid)  
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=======             
8- … ve Al-lah (tüm) yaptıklarınızdan “Haberdardır .” (64/8)    

11- … ve Al-lah her istemi “Bilicidir .” (64/11)         
======= 

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

öz-Haberdar     öz-Bilici     
(=el-Habir)      (=el-Alim)     
Haberdar         Bilici     
(=Habir)        (=Alim)    

=======             
14- … şüphesiz Al-lah “Bağışlayıcıdır,” “ Merhametlidir .” (64/14)     
=======     

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

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

=======             
17- … ve Al-lah mutlak “Ödüllendiricidir ,” “ Hoşgörülüdür .” (64/17)      
=======  

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

öz-Ödüllendirici      öz-Hoşgörülü     
(=el-Şekur)      (=el-Halim)     
Ödüllendirici        Hoşgörülü     
(=Şekur)      (=Halim)  
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=======             
18- … “Bilenidir ”  öz-Görünmezin ve … (64/18)           

18- … “öz-Üstündür,” “ öz-Bilgedir.” (64/18)        
======= 

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

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

 

O halde, nihai olarak, şimdi yüce Rabbimize ait --(yukarıda en baştan “ikinci” sırada, ve de 
akabinde böylece en sondan “ikinci” sırada anılmış olan)-- bu iki en güzel Đsmini (=“Gören” &                       
öz-Görünmezin “Bileni”) burada yine bu bağlamda yüce Rabbimizin bu en kritik ve temel bu 
Ayetlerdeki (=74/28-30) bu apaçık ve mutlak direktifi doğrultusunda Tablomuzda o alt bölgeye, 
--o sol tarafta & o sağ tarafta-- aynen şöylece yerleştireceğiz, nihai olarak:   

 

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

öz-Gören     öz-Görünmezin öz-Bileni      
(=el-Basir)      (=el-Alim el-Gayb)      
Gören      Görünmezin Bileni    
(=Basir)       (=Alim Gayb) 

 

** Burada mutlaka hatırlamalıyız ki, bundan hemen önceki o “İhtişamlı Bir Mucize 1” dosyasında, orada                     

yüce Rabbimize ait bu iki en güzel İsmini (=öz-Vuruşta Şiddetli: Şedid el-İkab & öz-Görünmezin Bileni: 

Alim el-Gayb) böylece tam karşılıklı olarak o Tablomuzda o üst bölgeye doğrulukla yerleştirmiştik; 

burada ise yüce Rabbimize ait böyle ikinci bir “bileşik” (=yani iki kelimeden oluşan) en güzel İsim mevcut 

olmadığı için, yukarıda böylece --(biri “tekil,” öbürü “bileşik” formda olan)-- bu iki en güzel İsmini                      

bu nedenle böylece Tablomuzda o alt bölgeye doğrulukla yerleştirdik, yüce Rabbimizin bu en Hikmetli 

emriyle, yukarıda belirtilen bu en temel Ayetlerin (=74/28-30) ışığında.      
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O halde, işte şimdi burada, bu en kritik ve özel “64.” Sure/Bölümde böylece yer alan                             

yüce Rabbimize ait tüm bu en güzel “Đsimlerin” (=64/1-18) burada O’nun tarafından sonuçta 
böyle en mükemmel bir “Simetrik Plan” verecek şekilde böylece en baştan beri en Bilge ve 
hikmetli bir tarzda anılıp yerleştirilmi ş olduklarını da böylelikle en net ve açık bir şekilde burada 
şimdi şöylece de görebiliyoruz:     

 

öz-Ölçüleyici      öz-Bilici     
(=el-Kadir)       (=el-Alim)     
Ölçüleyici      Bilici     
(=Kadir)        (=Alim) 

öz-Zengin     öz-Övülen      
(=el-Ganiyy)        (=el-Hamid)       
Zengin       Övülen       
(=Ganiyy)        (=Hamid)  

öz-Haberdar       öz-Bilici     
(=el-Habir)      (=el-Alim)     
Haberdar       Bilici     
(=Habir)        (=Alim) 

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

öz-Ödüllendirici     öz-Hoşgörülü     
(=el-Şekur)     (=el-Halim)                             
Ödüllendirici       Hoşgörülü                
(=Şekur)       (=Halim) 

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

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

öz-Gören       öz-Bileni öz-Görünmezin     
(=el-Basir)       (=el-Alim el-Gayb)    
Gören        Bileni Görünmezin    
(=Basir)         (=Alim Gayb)  

 

** Burada mutlaka hatırlamalıyız ki, bundan hemen önceki o “İhtişamlı Bir Mucize 1” dosyasında,                 

orada yüce Rabbimize ait bu iki --özünde tam aynı-- en güzel İsmini (=öz-Merhametli, ve öz-Merhametli)                           

o Tablomuza doğrulukla yerleştirmiştik (bu hususta, şimdi lütfen, orada sh. 15te verilmiş olan                       

bu durumun yüce Rabbimize ait o en Hikmetli  açıklamasını da muhakkak görüp hatırlamalıyız tekrar);   

dolayısıyla, burada da yüce Rabbimize ait bu iki --temelde tamamen aynı-- en güzel İsmini (=“Bilicidir” 

göğüslerin özünde olanı, ve … her istemi “Bilicidir”) bu Tablomuza da böylece ve aynen doğrulukla 

yerleştirdik, yine yüce Rabbimizin bu en Bilge ve hikmetli Direktifleri doğrultusunda (28/68 = 33/36),              

böylelikle tam paralel ve mükemmel bütünleyici bir tarzda, en başta.   
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O halde, şimdi burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bu “19” kodlu, en muazzam “Simetrik  
Mucizeyi” böylelikle açıkça tarif edip en net bir şekilde haber verdiği o en kritik ve temel 
Ayetleri peş peşe hatırlayalım aşağıda, şimdi bu bağlamda, şöylece: 

====================                                                                                                                                         
23- Al-lah o en güzel Anlatıyı benzeşmeli (=muteşabihen) iki şerli /çifterli (=mesaniye)                             
--işte, şimdi burada tüm bu en güzel “Đsimleri” de böylece-- kapsayan bir Yazılı Belge olarak 
indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “64.” Sure/Bölümde yüce Rabbimiz tarafından             

burada da en başta böylece özel olarak ve ard arda anılmış olan tüm bu en güzel “Đsimlerinin” (=64/1-18) O’nun 
tarafından akabinde yine tüm Kuran-Haber boyunca da nasıl böylelikle her daim yine en Bilge ve mucizevi bir 
tarzda anılıp, akabinde bunların tam karşılıklı olarak böylelikle benzeşmeli (=muteşabihen) toplam “3 ve 3” 
ikili /çift  (=mesaniye) halinde --elbette yine 19 kodu altında; 74/30-- böylece nasıl en muazzam Simetrik bir tarzda 
anılıp planlanmış olduklarını da, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından, ve en net olarak da yine göreceğiz, birlikte:                 

öz-Ölçüleyici      &  öz-Bilici        
(=el-Kadir)      (=el-Alim)       
Ölçüleyici      &   Bilici         
(=Kadir)      (=Alim)      

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

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

 

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

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

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

Rablerinden korkanların bundan ötürü derileri ürperir, sonra onların derileri ve kalpleri yatışır 
Al-lahın (bu) Anışı (=Zikr) için!                                                                                                          
Bu, (aynı zamanda) Al-lahın Đletisidir  (=Huda), O bununla dilediğini doğruya                                    
iletir  (=yehdi); fakat Al-lah kimi de (bu konuda o kendi hainliklerinden ötürü; 2/26-27)  
saptırırsa (=yudlil), onlar için artık bir Đletici olmaz!  

(Kuran-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 kalıcı-bırakmaz,         ve O yerleşik-komaz, 

               (ve ardından, sunar)                                                                                                         
-------------------------------                                                                                    
           Tablolar                                                                                                                                
-------------------------------                                                                                                           

                             tüm insanlık için.                                                                                                           

30-                Onun üzerinde (kodlanmıştır) “19!”  

 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o --(böylece birisi “tekil,” diğeri ise “bileşik” formda olduklarından ötürü)--                      
bu açıdan böylelikle “istisnai” konumda kalacak olan bu iki en güzel Đsmin:  

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

   öz-Gören        öz-Görünmezin öz-Bileni          
(=el-Basir)              (=el-Alim el-Gayb)      

orada bu nedenle bu ilahi Söküp-Atıcı (=Sekar) sistem tarafından, her iki tarafta, yüce Rabbimizin izniyle,                   
böylece meşru bir tarzda dışta ve hariç bırakılacağını; ve bunun akabinde ise, bu ilahi Sistemin bize az önce 
gördüğümüz Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “64.” Sure/Bölümdeki diğer tüm bu en güzel “Đsimlerin”                
böylece hepsini o toplam “3 ve 3” ikili /çiftler  halinde --yukarıdaki Ayetlerde yüce Rabbimizin akabinde orada yine 
aynen böylece önemle vurgulayıp işaret ettiği üzere-- o Tablolar  (=Levvahatun) halinde, her iki tarafta, yine topluca 
ve bütünüyle “19” ile kodlanmış şekilde net olarak sunacağını biraz sonra yine (inş.A) daha yakından da, ve                    
en açıkça göreceğiz, birlikte.   

31- Ve Biz o ateşin bekçilerini sadece Meleklerden kıldık; ve Biz onların sayısını (=19)                
sadece bir Fitne/Test kıldık o --(şimdi burada bunu)-- inkarcılar için; ta ki (bununla)    

= o kendilerine Kitap verilmiş olanlar (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar) yakinen inansınlar,              
ve (tüm) Đnananlar inanç arttırsınlar, 

= o kendilerine Kitap verilmiş olanlar (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar), ve (tüm) Đnananlar 
artık hiç kuşkuya kapılmasınlar,  
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= ama (bunların arasında) o kalplerinde bir hastalık olanlar ve o --(şimdi burada bunu)-- 
inkarcılar diyecekler: Acaba Al-lah bu “meselle” (yukarıda 26-30. Ayetlerde verilen o “mesel”)  
-gerçekte- ne demek istiyor? Đşte, Al-lah böylelikle dilediğini -yine- (bu konuda o kendi 
hainliklerinden ötürü; bkz. 2/26-27) saptıracaktır (=yudillu), ve dilediğini (bu konuda kendi 
samimiyetlerinden ötürü; bkz. 13/27) doğruya iletecektir (=yehdi)!                                                                      
Ve Rabbinin ordularını hiçkimse bilemez, sadece Kendisi; ve o (=yukarıda 26-30. Ayetlerde 
vurgulanan o Söküp-Atıcı sistem) ancak bir Anışlıktır  (=Zikra) tüm insanlık için!                      
(Kuran-Haber 74/26-31)   

** Đlkin, biz buradaki bu en kritik Ayetlerle (=74/26-31) daha önce gördüğümüz bu en kritik Ayet (=39/23)                   
arasındaki o çok yakın ve kesin ilişkiyi, burada yüce Rabbimiz tarafından bunların içinde özel olarak kullanılıp 
kuvvetle vurgulanmış olan bu Anış (=Zikr), ve Anışlık  (=Zikra), ve hemen sonrasında, bununla dilediğini 
saptıracaktır (=yudillu), ve dilediğini doğruya iletecektir (=yehdi) gibi o ortak en kritik ifadelerden derhal 
görebilmiş, ve akabinde yüce Rabbimizin böylelikle bu en kritik ve temel Ayetlerle bize işin sonunda ve esasen 
böylece yine burada o aynı “19” kodlu, en muazzam “Simetrik Mucizeyi” i şaret edip haber verdiğini buradan da                   
en açık ve net bir şekilde idrak etmiş oluyoruz yine, en ilkin. (lütfen, bu bağlamda şimdi, hem de tekrar bkz.                
Kuran-Haber 39/23 = 74/26-31)                                                                                                                                          

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

 

O halde, yukarıda artık Kuran-Haberdeki bu en kritik ve temel Ayetleri böylece yine hep birlikte 
hatırlayıp, bu bağlamda da böylelikle ve netçe idrak ettikten sonra, şimdi yüce Rabbimize ait             
bu “19” kodlu, en Has ve muazzam “Đhtişamlı Mucizeyi” de, bir sonraki sayfamızda,                     
artık böylelikle en net ve apaçık bir şekilde görüp, yüce Rabbimizin huzurunda yine böyle                     
en derin bir saygı ve haşyet içinde (32/15-17), tanık olmalıyız birlikte, şöylece:   
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                  toplam             toplam            
geçiş sayısı       geçiş sayısı 

öz-Ölçüleyici       1         32      öz-Bilici   
(=el-Kadir)              (=el-Alim)   
Ölçüleyici      44        129      Bilici   
(=Kadir)              (=Alim)    

öz-Ödüllendirici     1          1       öz-Hoşgörülü  
(=el-Şekur)             (=el-Halim)  
Ödüllendirici      9         14      Hoşgörülü   
(=Şekur)              (=Halim)   

öz-Haberdar      6         32      öz-Bilici    
(=el-Habir)             (=el-Alim)                             
Bilici     129         39      Haberdar                         
(=Alim)              (=Habir)   

        _____________     _____________                                          

             19x…    19x…      

 

öz-Bağışlayıcı                11         34                öz-Merhametli   
(=el-Gafur)                           (=el-Rahim)   
Merhametli     80         80            Bağışlayıcı    
(=Rahim)                        (=Gafur)    

öz-Zengin      8         10      öz-Övülen   
(=el-Ganiyy)            (=el-Hamid)  
Zengin     12            7       Övülen  
(=Ganiyy)              (=Hamid)  
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öz-Üstün      64         42      öz-Bilge   
(=el-Aziz)              (=el-Hakim)    
Üstün       34         55      Bilge   
(=Aziz)              (=Hakim)  

        _____________     _____________                                          

            19x…      19x…   

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

öz-Gören       9        42        öz-Görünmezin öz-Bileni  
(=el-Basir)               (=el-Alim el-Gayb)  
Gören       42        19        Görünmezin Bileni   
(=Basir)               (=Alim Gayb)  
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** Đlk olarak, burada dikkat edip şunu açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz                    
böylece --(ilkin, o ikinci kısımda, --o sol tarafta & o sağ tarafta-- böylece tam orta sırada yer alan)--               
yüce Rabbimize ait bu iki en güzel Đsmi (=“el-Şekur” & “ el-Halim”) --(ilkin, o birinci  kısımda, --o sol 
tarafta & o sağ tarafta-- böylece yine tam orta sırada yer alan)-- bu iki en güzel Đsmin (=“el-Ganiyy” & 
“el-Hamid”) yeriyle özel olarak değiştirdik, en başta;          
ve akabinde, yüce Rabbimize ait bu dört en güzel Đsmini yukarıda böylece o birinci kısmın en son 
sırasında, ve de ikinci kısmın en ilk sırasında en özgün bir tarzda aynen şöylece yerleştirdik:  

öz-Haberdar   öz-Bilici         
(=el-Habir)    (=el-Alim)                               
Bilici    Haberdar                             
(=Alim)     (=Habir)       
   

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

burada da yine yüce Rabbimizin bu husustaki bu en Bilge ve hikmetli direktifleri (=16/101-102) 
doğrultusunda böylece yine tam paralel ve mükemmel simetrik bir tarzda, en başta. (O halde, bu husustaki 
bu en kritik ve temel Ayetleri (=16/101-102) şimdi burada bu bağlamda da açıkça görüp idrak etmek için,               
lütfen, şimdi o “Muhteşem Bir Mucize 2” dosyasında sh. 11i de muhakkak görmeliyiz, en ilkin.)  

** Đkinci olarak, burada şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yüce Rabbimiz tarafından yukarıda bize ilkin                       

bu en kritik ve özel “64.” Sure/Bölüm (=64/1-18) içinde böylece bildirilip kuvvetle vurgulanmış olan bu 
herbir en güzel “Đsmi,” daha sonra Kuran-Haber boyunca tüm diğer Ayetlerde --bunlar artık orada ister 
direkt olarak yüce Rabbimiz için kullanılmış olsunlar, veya da olmasınlar-- burada yüce Rabbimizin                  
bu büyük ve eşsiz Planlamasına böylece tek başlarına --“yalın” ve “tekil” halde-- hizmet etmeleri ve               
böylece de yüce Rabbimizin bu en güzel “Đsimlerine” mutlak onur vermeleri için istisnasız olarak aynen 

hesaba dahil etmekteyiz, yüce Rabbimizin burada (=64/1-18) bize bunların herbirini en baştan aynen ve 
böylece --“yalın” ve “tekil” halde-- tek başlarına kuvvetle vurgulayıp açıkça işaret ettiği üzere.                           
Bu dosdoğru, apaçık ve mükemmel Prensip bundan önce yine --(herbiri yüce Rabbimizin tüm o                    
en güzel “Đsimleri” üzerine takdir edilmiş olan)-- o “Haşmetli Bir Mucize,” ve “Azametli Bir Mucize,”               
ve de “Đhtişamlı Bir Mucize 1” dosyalarında da böylece aynen izlediğimiz yüce Rabbimize ait                            
en mükemmel, dosdoğru ve değişmez Đlahi Prensiptir.                                                                                                                                                                                                     

** Üçüncü olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda                       
yüce Rabbimize ait tüm bu en güzel “Đsimler” O’nun şimdi burada bu en özel ve kritik “64.” Sure/Bölüm 

(=64/1-18) içinde aynen böylece anmış olduğu bu en özgün formlarıyla (=yani Kadiir , Şekuur,  
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Gafuur , vb.) Tabloya doğrulukla dahil edildi, bunun dışındaki tüm diğer --vurgulu veya vurgusuz--                   
bu gibi değişik formlar (=yani Kaadir, Şaakir, Gaafir, vb.) Tabloya asla dahil edilmediler. Bu dosdoğru, 
apaçık ve mükemmel Prensip bundan önce yine o “Haşmetli Bir Mucize,” ve “Azametli Bir Mucize,”            
ve de “Đhtişamlı Bir Mucize 1” dosyasında da böylece aynen izlediğimiz yüce Rabbimize ait                              
en mükemmel, dosdoğru ve değişmez Đlahi Prensiptir; yüce Rabbimiz bize burada böylece içinde --o sol 
tarafta & o sağ tarafta-- asla hiçbir çelişki ve kusur olmayan (=4/82), her daim böylece dosdoğru, apaçık 
ve mükemmel bir “Okunuş” (=“ 19” kodlu, Simetrik “Okunuş”) vadetmiş olduğu üzere, böylece burada da 
yine, en başta. (=18/1-2 & 39/28 & 54/17)              

** Son olarak, burada şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, aşağıda bu iki en kritik ve özel Sure/Bölümün                         
en başında şu --temelde tam aynı anlamdaki-- en özgün beyanatlar aynen böylece vurgulanarak: 

==========              
1- Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa (tümü) Al-lahı tesbih etmiştir.       

Ve O, öz-Üstündür, öz-Bilgedir. (59/1)           

***  

1- Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa (tümü) Al-lahı tesbih eder.                                                                        

Tüm yönetim O'na aittir, tüm övgü O'nun içindir. Ve O, her istem üzerinde tam Ölçüleyicidir . (64/1)   

========== 

yüce Rabbimiz bize böylece bu açıdan bu en özel ve kritik “59.” ve de “64.” Bölümde/Surede böylelikle                  

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

O halde işte, yüce Rabbimiz akabinde şimdi bize ilkin bu açıdan o en özel ve kritik “59.” 
Bölümde/Surede anmış olduğu tüm o “en güzel Đsimleri” üzerindeki “19” kodlu, o en muazzam 
“Simetrik Mucizeyi” (oradaki o Tablomuzda toplam tam “5” ve “5” çiftten oluşmak üzere) (bunun için, 
lütfen, şimdi en başta tekrar bkz. “Đhtişamlı Bir Mucize 1” dosyası; sh. 19-20),                                                                     

ve sonra bu en özel ve kritik “64.” Bölümde/Surede böylece anmış olduğu tüm bu “en güzel Đsimleri” 

üzerindeki “19” kodlu, bu en muazzam “Simetrik Mucizeyi” (yine buradaki bu Tablomuzda da              
(böylece yine tam “eşit” sayılarda olmak üzere) toplam tam “3” ve “3” çiftten oluşmak üzere; sh. 16-17) 
böylelikle bahşederek bize burada böylece birbirine tam paralel ve birbirini mükemmel olarak 
destekleyici ve bütünleyici, müthiş hayranlık verici, en harikulade ve olağanüstü (en temelde yine)                       
böyle bir “çift” Mucize (=yani şimdi bu bağlamda burada böylece Kendi Rahmetinden böyle bir                      
“çift” Pay; 57/28) daha bahşetmiş bulunmaktadır, o büyük ve eşsiz Lütfu ve Rahmetiyle burada da yine 
böylece, en başta! (=bkz. Kuran-Haber 57/28)                            
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O halde, burada şimdi hz. Davud ve de hz. Muhammedin (her ikisinin üzerine de Selam olsun)                  
bu konuda vermiş oldukları şu en kritik ve mucizevi Haberlerini de açıkça görelim birlikte, 
şöylece:  

*******             

19- Hz. Davud şöyle haber verdi: Açın benim için o --(burada böylece özellikle “ 19” kodlu)-- 
Erdem kapılarını; ben oradan girip Rabbe şükredeceğim.                                                                                                                             

20- Đşte budur, Rabbin --(böylece yine özellikle “19” kodlu)-- Kapısı! Tüm erdemliler oradan 
gireceklerdir.                                                                                                                                                 

21- Sana şükrederim, (ey Rabbim), çünki Sen bana yanıt verdin, ve Sen böylece benim için bir 
Kurtuluş oldun.              

22- Yapıcıların reddettiği “Taş” (=burada böylece yahudi ve hristiyanların en baştan beri 
reddettikleri “Kurana” dair gaybi bir atıftır, bu en önemli ve kritik “Misak Elçisi/MESAJInın”  
şerefli atası olan hz. Muhammede (a.s.) o zamanda Edebi ve Mecazi boyutuyla indirilmiş olan)                
-yenilenip- Köşenin “Baş Taşı” (=burada böylece bu “Kuran-Habere” dair gaybi bir atıftır,                 
şimdi hz. Davudun ve hz. Muhammedin (a.s.) uzun zamandır beklenen ve özlenen (Mesih ve                
Mehdi) torunları bu “Misak Elçisi” üzerine burada böylece Matematik ve Bilimsel boyutuyla                  
yeni bir Mesaj olarak yüce Al-lah tarafından böylece bu yeni boyutuyla tekrar indirilmiş olan; 
lütfen, bu hususta, şimdi en ilkin, hem de ayrıca ve mutlaka bkz. Kuran-Haber “Giri ş” bölümü.)                                                                                                                         

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

24- Đşte bu, Rabbin yarattığı Gündür (=yani Çağ/BinYıl); o halde, haydi sevinip coşalım bunda.   

25- Lütfen, ey Rab, öyleyse --şimdi “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta-- yardım et (bize);                

lütfen, ey Rab, öyleyse --şimdi “19” kodlu o Tablolarda, o sağ tarafta-- zafer ver (bize)!                       

26- Öyleyse, mübarek olsun o (=burada böylece yine hz. Davudun ve de hz. Muhammedin (a.s.) 
uzun zamandır beklenen ve özlenen bu torunu “Misak Elçisi/MESAJINA” dair bir atıftır)                       
Rabbin ismi/emri altında gelen o (kulu); biz (=tüm o şerefli Peygamberler) seni (böylece) Rabbin 
katından --(burada kendilerine bizzat O’nun tarafından vahyedilip öğretilmiş olan yukarıdaki tüm                    
bu tarz en Mucizevi haberleriyle, böylece)-- selamlarız!          

(Mezmurlar-Zebur 118/19-26)           

******* 
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==========             
2- Hz. Đşaya şöyle haber verdi: Karanlıkta yürüyen halk büyük bir “I şık” (=buradaki “19” kodlu, 

bu “Simetrik Mucizeye” dair en özgün bir atıftır şimdi böylece; Mezmurlar-Zebur 118/19-26) 

görecek; ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine (böylece) “I şık” parlayacak! 

3- Ya RAB, ulusu çoğaltacak, sevincini artıracaksın. Öyle ki, onlar Senin huzurunda (=şimdi 
yukarıda böylece yüce Rabbimizin tüm o “en güzel Đsimleri” önünde) --işte, şimdi burada               
“19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta-- “ekin” biçenlerin neşelendiği (o halde, bu hususta şimdi 
lütfen, en başta bkz. “Enfes Bir Mucize” dosyası, sh. 14-16), ve de --o sağ tarafta-- “ganimet” 
paylaşanların coştuğu (o halde, bu hususta şimdi lütfen, en başta bkz. “Parıltılı Bir Mucize” 
dosyası, sh. 9-10) gibi sevinecekler! 

4- Ve Sen onlara yük olan o “boyunduruğu,” omuzlarını döven o “değneği;” onlara eziyet 
edenlerin o “asalarını” paramparça edeceksin; tıpkı Midyanlıları yenilgiye uğrattığın günkü gibi. 

5- Ve onların savaşta giyilen o “çizmeleri,” ve kana bulanmış o “giysileri” de yakılacak, ateşe            
yem olacak. 

6- Çünki bize bir “çocuk” doğacak, bize bir “oğul” (=burada böylece yine hz. Davudun uzun 
zamandır beklenen ve özlenen Mesih torunu, bu “Misak Elçisi/MESAJINA” dair en özgün bir 

atıftır şimdi böylece yine; Mezmurlar-Zebur 118/19-26) verilecek. Yönetim onun omuzlarında 

olacak. Ve onun adı --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta & o sağ tarafta--    

   “Harikalar Yaratan ,”            “Öğütler Buyuran ,”  

         “Güçlü Đlah,”                   “Ebedi Rab,”  

(AL-LAH) tarafından (böylece) bir “esenlik Önderi” (Kulu) olarak anılacak! 

7- O (böylece AL-LAHın böyle “esenlik Önderi” bir Kulu olarak) Davudun tahtı ve krallığı 
üzerinde egemenlik sürecek. Ve dolayısıyla --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol 
tarafta-- o “egemenliğinin ,” ve --o sağ tarafta-- o “esenliğinin ” artışı son bulmayacak! Böylece 
egemenliğini --o sol tarafta-- “Adalet,” ve --o sağ tarafta-- “Doğruluk ” üzere kuracak, ve 
(RABBĐN izniyle ve emri altında, O’NUN huzurunda, böylece) daimi olarak sürdürecek! 

Herşeye egemen olan RABBĐN kudreti bunu (böylece) gerçekleştirecektir! 

(Tevrat, Đşaya 9/2-7)            
==========     
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*******                                                                                                                                        
1- Hz. Muhammed (a.s.) o vakit çevresindeki inananlara şöyle dedi: O halde, şimdi burada hazır 
bulunan (şahit) kimseler benim bu (Sözlerimi) şimdi burada hazır bulunmayan (gaip) kimselere 
de muhakkak iletmelidirler. Çünki böylece şimdi burada hazır bulunan (şahit) kimseler benim                               
bu (Sözlerimi) nihayetinde (=yine özellikle, bu Son Günde/BinYılda  gönderileceğini daha önce 
önemle işaret edip açıkça bildirdiği Mehdi torunu, bu “Misak Elçisi/MESAJI” --(bunun için, 

lütfen, şimdi hem de, mutlaka en ilkin yine bkz. “Haşmetli Bir Mucize” dosyasında, sh. 20-21de açıkça 

iletilmiş olan: Kuran, A. İmran 81 = Ahzap 7-8 Ayetleri, ve akabindeki tüm o ilgili en mucizevi Hadisler)-- 
zamanında ve kanalıyla) anlamada burada kendilerinden çok daha elverişli /anlayışlı durumda 
olacak o (gaip) kimseye/kimselere de iletmiş olacaklardır!         
Bunun ardından, hz. Muhammed (a.s.) orada iki kez şöyle vurguladı:     
Öyleyse, ben size Allahın bu mesajını --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol taraf 
için böylece-- ilettim, değil mi?          
Öyleyse, ben size Allahın bu mesajını --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, o sağ taraf 
için böylece-- ilettim, değil mi?            

(Buhari’den)                                                                 
*******          

=========                                 
1- Hz. Muhammed (a.s.) o vakit yanındaki tüm inananlara şu özel duayı öğretti: 

Ey (Rabbimiz) Allah, (ne olur) kalplerimizi pekiştir, (kardeşlik) bağlarımızı güçlendir, bizi o 
“Esenlik” yoluna ilet, ve böylece bizi o karanlıklardan o “Işığa” (=buradaki “19” kodlu,                      
bu “Simetrik Mucizeye” dair en özgün bir atıftır şimdi böylece yine, en başta) çıkar!                              
Ve bizi tüm gizli veya açık aşırılıklardan koru; ve kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi,                   
ve eşlerimizi, çocuklarımızı mübarek kıl, ve bizi affet; çünki Sen --işte, şimdi yukarıda                      
“19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta & o sağ tarafta, böylece de--           

en “Affedicisin,”        en “Merhametlisin!”  

Ve (böylelikle) bizi Senin --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da, o sol taraftaki--
“Nimetine” minnettar kıl, ve bize onu --o sağ tarafta da-- “Övgüyle” kabul etmemizi nasip et;  
ve (böylece de) bunu bize --(işte, şimdi yine buradaki uzun zamandır beklenen ve özlenen Mehdi 
torunu, bu “Misak Elçisi/MESAJI” vasıtasıyla, her iki tarafta, böylece)-- tam olarak bağışla!   

(Ebu Davud’dan)             
========= 
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**(Ve burada, hz. Muhammedin (a.s.) hayatı boyunca Namazlarını sadece ve özellikle ardarda 
tam “19” gün hızlandırıp vurgulayarak, ve Mekkedeki o putperest ve saldırgan Araplara karşı 
tam “19” gazaya iştirak ederek (bkz. Buhari), böylece bu iki “19” sayısını --yukarıdaki 
Tablolarda, o sol taraf için & o sağ taraf için-- burada uzun zamandır beklenen ve özlenen Mehdi 
torunu bu “Misak Elçisi/MESAJIna” böylece de tam destek vermek üzere, en baştan beri 
böylelikle, yüce Al-lahın emriyle, en hikmetli bir tarzda özel olarak miras bırakmış olduğunu da 
mutlak hatırlayıp idrak etmeliyiz yine, en ilkin.)  
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O halde, en son olarak, şimdi burada Kuran-Haberde bu bağlamda bu en kritik ve önemli              
Ayetleri de şöylece ve açıkça görelim, birlikte:  

==========              
8- Öyleyse, Al-laha ve “elçisine” (=işte, şimdi O’nun buradaki uzun zamandır beklenen ve 
özlenen bu “Misak Elçisine/MESAJIna” dair bir atıftır) ve indirdiğimiz “I şığa” (=işte, şimdi 
buradaki “19” kodlu, bu “Simetrik Mucizeye” dair en özgün bir atıftır böylece yine, en başta) 
iman edin! Ve Al-lah (tüm) yaptıklarınızdan Haberdardır.   

9- Sizi toplanma günü için bir arada toplayacağı gün; işte bu, kazanış veya kaybediş günüdür!                   
O halde, (şimdi) her kim Al-laha iman eder ve bir “Uzlaştırıcılık ” için çalışırsa (=buradaki                   
“19” kodlu, bu “Simetrik Mucizelere” dair de en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından 
burada böylece ve özellikle “Uzlaştırıcılıklar ” (=el-Salihat) için çalışmak olarak da 
nitelendirilmiş olan böylece yine, en başta; 2/25-26 = 74/30-31), (Al-lah) onun kötülüklerini 
örter ve içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Đşte, büyük 
Zafer budur! 

10- Ama o “Đşaretlerimizi ” --i şte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta--                
“inkar edenlere,” ve --o sağ tarafta-- “yalan sayanlara” gelince; onlar --(işte, şimdi burada                  
bu takdirde; 4/18 & 6/27-28)-- içinde sürekli kalıcılar olmak üzere, o Ateşin halkı olacaklardır. 
Ne kötü bir dönüş yeridir o!         

(Kuran-Haber 64/8-10) 

16- Öyleyse, gücünüz yettiği kadar Al-lahtan korkup sakının, ve --işte, şimdi yukarıda                        
“19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- (O’nu) “dinleyin,” ve --o sağ tarafta da-- (O’na) 
“ itaat edin!” Ve kendi canınıza iyilik olarak (Al-lah yolunda) harcamada bulunun. Her kim 
kendi canının bencil tutkularından korunursa; işte onlar, kurtuluş bulanlardır. 

17- Eğer Al-laha güzel bir borç verecek olursanız, onun (mükafatını) --işte, şimdi burada                      
“19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta yapılacak tüm o “erdemli çalışmalardan” ötürü--              
sizin için “arttırır ,” ve --o sağ tarafta yapılacak tüm o “erdemli çalışmalardan” ötürü de--                  
sizi “bağışlar !” Çünki Al-lah --işte, şimdi yine yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da,  

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

       en “Ödüllendiricidir ,”             en “Hoşgörülüdür !” 

(Kuran-Haber 64/16-17) 
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Öyleyse, artık Selam ve sonsuz Esenlik, burada yine bu kritik Son Günde/Çağda,                                                            
--o ilk iki dokümanımızda açıkça ve detaylıca tanık olduğumuz o en kritik ve temel                         
iki “Devasa” mucizevi Đlahi Mesajla birlikte, ve akabinde-- buradaki bu kırk birinci en Has ve 
muazzam bu --ikinci-- “Đhtişamlı” mucizevi Đlahi Mesaja da böylelikle mutlak kulak verip,                
ve ardından böylece samimi bir yürekle oturup bunun üzerinde de gönülden ve erdemlice 
çalışacak,                                                                                                                                                                        
ve böylelikle, burada bunu kendi kulakları ve gözleri ve zihinleriyle de onaylamış,                          
ve böylece şahsen tanık da olmuş olacak, tüm o (Yahudilerden & Hristiyanlardan & Araplardan, 
ve bu Çağda, böylelikle burada en başta Türk Milleti olmak üzere, dünya çapında Tüm Diğer 
Milletler, ve de içlerindeki tüm Halklardan) tüm erdemli inananların üzerine olsun yine,                       
yüce Rabbimizin katında, hepimizin sonsuz kurtuluş ve mutluluğumuz için, ebeden! (Lütfen,            
bu bağlamda ayrıca tekrar ve mutlaka şimdi bkz. Kuran-Haber 39/23, 33-35 & 74/26-40) 

 

                        Metin/Misak Elçisi              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


