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         KURAN-HABER’DE                                                                                           

O EN GÜZEL “ĐSĐMLER” 

Burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde şimdi de bu en kritik ve özel “25.” Sure/Bölümde 

böylece özel olarak ve ard arda anmış olduğu tüm o en güzel “Đsimlerinin” (=25/1-77) 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 “25.” Sure/Bölümde 
burada en başta böylece özel olarak ve ard arda anmış olduğu tüm o en güzel “Đsimlerinin” 

(=25/1-77) 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-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   
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4/16    5/34  9/27  16/110 27/11  49/14    

4/23    5/39  9/91  16/115 33/5  57/9 

öz-Şefkatli (=el-Rahman)            

toplam 57 kez anılmış 

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

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

2/163   19/69  19/96  25/26  36/23  43/81  78/38  

13/30   19/75  20/5  25/59  36/52  50/33    

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

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

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

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

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

 

öz-Diri (=el-Hayy)             

toplam 13 kez anılmış  

2/255   3/27  6/95  10/31  20/111 30/19  40/65  

3/2  3/27  6/95  10/31  25/58  30/19 

Diri (=Hayy)              

toplam 6 kez anılmış 

19/15  19/33  21/30          

19/31  19/66  36/70 

 

öz-Destekçi (=el-Nasir)            

toplam 2 kez anılmış 

8/40  22/78   

Destekçi (=Nasir)              

toplam 22 kez anılmış 

2/107    4/75  4/173  17/80  33/17  42/31 
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2/120   4/89  9/74  22/71  33/65  48/22    

4/45    4/123  9/116  25/31  35/37      

4/52  4/145  17/75  29/22  42/8 

Erdirici (=Hadi)              

toplam 10 kez anılmış 

7/186   13/33  25/31  30/53  39/36      

13/7        22/54  27/81  39/23  40/33 

 

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

30/54 

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

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

Gören (=Basir)             
toplam 42 kez anılmış 

2/96    3/20  8/39  17/30  25/20  40/44  58/1  
2/110    3/156  8/72  17/96  31/28  41/40  60/3   
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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 

 

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  
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   
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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 
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O halde, işte şimdi burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde şimdi bu açıdan                           
bu en kritik ve özel “25.” Surede/Bölümde böylece en Bilge ve hikmetli bir tarzda anılmış olan             

tüm o en güzel “Đsimlerini” (=25/1-77) aşağıda ard arda şöylece birer birer görüp açıkça tespit 
edelim, en ilkin:  

=======             
6- … Şüphesiz O, Bağışlayıcıdır, Merhametlidir . (25/6)        
=======      

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

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

=======             
20- … Ve senin Rabbin (her şeyi) Görendir . (25/20)        
=======  

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

öz-Gören             
(=el-Basir)               
Gören             
(=Basir)    

=======             
26- O gün, gerçek yönetim öz-Şefkatliye aittir. (25/26)         
======= 

O halde, şimdi yukarıda yüce Rabbimize ait bu en güzel “Đsmini” bu Tablomuza şöylece 
yerleştireceğiz, üçüncü olarak:          
        öz-Şefkatli     
        (=el-Rahman)     
        Şefkatli     
                              (=Rahman)   
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=======             
31- … Ve senin Rabbin Erdirici ve Destekçi olarak yeter. (25/31)       
=======     

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

öz-Erdirici     öz-Destekçi     
(=el-Hadi)      (=el-Nasir)     
Erdirici               Destekçi     
(=Hadi)       (=Nasir)   

=======                
54- … Ve senin Rabbin (her şeyi) Ölçendir. (25/54)         
======= 

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

öz-Ölçen              
(=el-Kadir)             
Ölçen               
(=Kadir) 

=======             
58- Ve öz-Diri  olan (AL-LAHa) güven, … (25/58)         
=======  

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

       öz-Diri     
       (=el-Hayy)    
       Diri       
       (=Hayy)    
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=======             
58- … Ve kullarının günahlarından O’nun Haberdar olması yeter. (25/58)    
=======  

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

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

=======             
59- … öz-Şefkatlidir ; (öyleyse), Haberdar (Đsmiyle de dua edip anarak) iste O’ndan. (25/59)  
======= 

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

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

*Lütfen, dikkat edip görelim ki, burada yüce Rabbimizin bu en güzel Đsmini (=“Haberdar”) ise                 
halihazırda zaten bundan bir önce hemen yukarıda bu Tablomuza doğrulukla yerleştirmiş bulunmaktayız.  

=======             
60- Ve onlara denildiğinde: Haydi, öz-Şefkatliye secde edin! Dediler: Nedir/Kimdir öz-Şefkatli? 
(25/60)  

****                

63- Ve öz-Şefkatli olan (AL-LAHın)  kulları öyle kimselerdir ki … (25/63)    
=======   

*Lütfen, dikkat edip görelim ki, burada yüce Rabbimizin bu en güzel Đsmini (=“öz-Şefkatliye :                           
li l-Rahman”) bundan önce yukarıda o üçüncü sırada, ve (=“öz-Şefkatli : el-Rahman”) en güzel Đsmini 
ise halihazırda zaten bundan yine bir önce hemen yukarıda bu Tablomuza doğrulukla yerleştirmiş 
bulunmaktayız.  
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=======             
70- … Ve AL-LAH Bağışlayıcıdır, Merhametlidir . (25/70)      
======= 

O halde, şimdi yukarıda yüce Rabbimize ait bu iki en güzel “Đsmini” --(bunlar bundan önce  
yukarıda --o en ilk sırada-- halihazırda zaten böylece ve aynen bu Tablomuza doğrulukla 
yerleştirilmi ş bulunduklarından ötürü)-- 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-Bağışlayıcı     öz-Merhametli      
(=el-Gafur)       (=el-Rahim)     
Bağışlayıcı     Merhametli     
(=Gafur)        (=Rahim) 
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O halde, işte şimdi burada, bu en kritik ve özel “25.” Surede/Bölümde böylece yer alan                             

yüce Rabbimize ait tüm bu en güzel “Đsimlerin” (=25/1-77) burada O’nun tarafından sonuçta 
böyle en mükemmel bir “Simetrik Plan” verecek şekilde, böylece en baştan beri en Bilge ve 
hikmetli bir tarzda anılmış olduklarını da en net bir şekilde burada şimdi şöylece görebiliyoruz:     

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

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

öz-Erdirici     öz-Destekçi     
(=el-Hadi)       (=el-Nasir)      
Erdirici      Destekçi             
(=Hadi)       (=Nasir) 

öz-Ölçen      öz-Diri     
(=el-Kadir)       (=el-Hayy)        
Ölçen      Diri         
(=Kadir)       (=Hayy) 

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

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

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

(*O halde, yüce Rabbimizin buradaki tüm bu gibi en Has ve muhteşem “19” kodlu Tablolarda, o üst bölgelerde, ve de o alt 

bölgelerde yer alabilen tüm bu gibi “en güzel İsimleri” hakkında vermiş olduğu o en Bilge ve hikmetli Ayet ve Direktiflerini de 

açıkça idrak edebilmek için, lütfen, şimdi o “İhtişamlı Bir Mucize 1” dosyasında, sh. 24ü de muhakkak görmeliyiz, en ilkin.)   
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** Burada lütfen, dikkat edip görelim ki, yukarıda yüce Rabbimize ait bu en güzel Đsmini:  

Haberdar (=Habiren) (=25/58)          
Haberdar (=Habiren) (=25/59) 

yukarıda sadece bu ilk anılışında (=25/58) böylece ve doğrulukla “tek” kez --(her zamanki 
değişmez Đlahi Prensip üzere, aşağıdaki bu iki en özgün form altında)-- Tablomuza aynen 
şöylece dahil etmekteyiz: 

öz-Haberdar                
(=el-Habir)              
(*ki bu en güzel İsim Kuran-Haber boyunca daima ve ancak bu 6 gramatik formdan biri içinde/olarak anılmış olabilir 

yine, her zamanki gibi: el-Habiru, el-Habire, el-Habiri, ve/veya l-Habiru, l-Habire, l-Habiri)        
Haberdar              
(=Habir )              
(*ki bu en güzel İsim Kuran-Haber boyunca daima ve ancak bu 6 gramatik formdan biri içinde/olarak anılmış olabilir 

yine, her zamanki gibi: Habiru, Habire, Habiri, ve/veya Habirun, Habiren, Habirin)  

 

ve sonra, yukarıda yüce Rabbimize ait bu en güzel Đsmini:  

öz-Şefkatliye (=li l-Rahman) (=25/26)           
öz-Şefkatliye (=li l-Rahman) (=25/60)            

yukarıda yine sadece bu ilk anılışında (=25/26) böylece ve doğrulukla yine “tek” kez --(her 
zamanki değişmez Đlahi Prensip üzere, aşağıdaki bu iki en özgün form altında)-- Tablomuza  
aynen şöylece dahil etmekteyiz: 

öz-Şefkatli                
(=el-Rahman)             
(*ki bu en güzel İsim Kuran-Haber boyunca daima ve ancak bu 6 gramatik formdan biri içinde/olarak anılmış olabilir 

yine, her zamanki gibi: el-Rahmanu, el-Rahmane, el-Rahmani, ve/veya l-Rahmanu, l-Rahmane, l-Rahmani)      
Şefkatli                
(=Rahman)                 
(*ki bu en güzel İsim Kuran-Haber boyunca daima ve ancak bu 6 gramatik formdan biri içinde/olarak anılmış olabilir 

yine, her zamanki gibi: Rahmanu, Rahmane, Rahmani, ve/veya Rahmanun, Rahmanen, Rahmanin)  
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ve sonra, yukarıda yüce Rabbimize ait bu en güzel Đsmini:  

öz-Şefkatli (=el-Rahman) (=25/59)           
öz-Şefkatli (=el-Rahman) (=25/60)           
öz-Şefkatli (=el-Rahman) (=25/63)            

yukarıda yine sadece bu ilk anılışında (=25/59) böylece ve doğrulukla yine “tek” kez --(her 
zamanki değişmez Đlahi Prensip üzere, aşağıdaki bu iki en özgün form altında)-- Tablomuza yine 
aynen şöylece dahil etmekteyiz: 

öz-Şefkatli                
(=el-Rahman)             
(*ki bu en güzel İsim Kuran-Haber boyunca daima ve ancak bu 6 gramatik formdan biri içinde/olarak anılmış olabilir 

yine, her zamanki gibi: el-Rahmanu, el-Rahmane, el-Rahmani, ve/veya l-Rahmanu, l-Rahmane, l-Rahmani)      
Şefkatli                
(=Rahman)                 
(*ki bu en güzel İsim Kuran-Haber boyunca daima ve ancak bu 6 gramatik formdan biri içinde/olarak anılmış olabilir 

yine, her zamanki gibi: Rahmanu, Rahmane, Rahmani, ve/veya Rahmanun, Rahmanen, Rahmanin) 

 

yüce Rabbimizin yukarıdaki bu en Bilge ve mükemmel Dizaynı üzere (=6/115 & 28/68)                     
yine burada da böylece tam paralel ve kusursuz, ve birbirlerini mutlak bütünleyici ve mükemmel 
bir tarzda böylece (=18/1-2 & 4/82), 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 “25.” Sure/Bölümde yüce Rabbimiz tarafından             

burada en başta böylece özel olarak ve ard arda anılmış olan tüm bu en güzel “Đsimlerinin” (=25/1-77) 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 “2 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-Bağışlayıcı     &  öz-Merhametli       
(=el-Gafur)     (=el-Rahim)       
Bağışlayıcı     &   Merhametli      
(=Gafur)      (=Rahim)      

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

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

 

öz-Erdirici      &  öz-Destekçi       
(=el-Hadi)      (=el-Nasir)       
Erdirici      &   Destekçi       
(=Hadi)      (=Nasir)      

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

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

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

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

Rablerinden korkanların bundan ötürü derileri ürperir, sonra onların derileri ve kalpleri yatışır 
AL-LAHın (bu) Anışı (=Zikr) için!                                                                                                          
Bu, (aynı zamanda) AL-LAHın Đletisidir  (=Huda), O bununla dilediğini doğruya                                    
iletir  (=yehdi); fakat AL-LAH kimi de (bu konuda o kendi hainliklerinden ötürü; 2/26-27)  
saptırırsa (=yudlil), onlar için --(bu takdirde; 41/5)-- artık bir Đletici olmaz!  

(Kuran-Haber 39/23)                                                                                                  
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====================                                                                                                                                    
26- (AL-LAH dedi): Öyleyse, Ben de (şimdi) onu Söküp-Alıcıya sokacağım!                                       
27- Peki sana ne bildirdi, nedir o Söküp-Alıcı!         
(Đşte),                                                                                                

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

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

                             tüm insanlık için.                                                                                                           

30-                Onun üzerinde (kodlanmıştır) “19!”  

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o --(orada böylece yüce Rabbimiz tarafından özel olarak aynen ve böylece 
ikinci kez tekrarlanmış olduklarından ötürü)-- bu açıdan böylelikle “istisnai” konumda kalacak olan                           
bu iki en güzel “Đsmin:”  

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

el-Gafur             el-Rahim            
Gafur            Rahim                                                                 

orada bu nedenle bu özgün Söküp-Alıcı (=Sekar) sistem tarafından, her iki tarafta, yüce Rabbimizin izniyle,                   
böylece (bu ikinci tekrarlarının) meşru bir tarzda dışta ve hariç bırakılacağını; ve bunun akabinde ise,                                        
bu ilahi Sistemin bize az önce gördüğümüz Kuran-Haberdeki bu en kritik ve özel “25.” Sure/Bölümdeki tüm bu                
en güzel “Đsimlerin” böylece hepsini o toplam “2 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             
o 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-Alıcı sistem) ancak bir Anışlıktır  (=Zikra) tüm insanlık için!                      
(Kuran-Haber 74/26-31)   

** Đlkin, biz buradaki bu en kritik Ayetlerle (=74/26-31) daha önce gördüğümüz bu en kritik Ayet (=39/23)                   
arasındaki o çok yakın ve kesin ilişkiyi, burada yüce Rabbimiz tarafından bunların içinde özel olarak 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 “Đzzetli 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-Merhametli     34      57       öz-Şefkatli   
(=el-Rahim)             (=el-Rahman)  
Merhametli       80       0          Şefkatli    
(=Rahim)              (=Rahman)    

öz-Diri      13      57       öz-Şefkatli   
(=el-Hayy)                (=el-Rahman)  
Diri        6       0          Şefkatli   
(=Hayy)              (=Rahman)  

        _____________     _____________                                          

           19x…      19x…   

 

öz-Destekçi       2       0       öz-Erdirici    
(=el-Nasir)             (=el-Hadi)                            
Destekçi       22      10       Erdirici                         
(=Nasir)              (=Hadi)      

öz-Ölçen                  1       9                 öz-Gören   
(=el-Kadir)                        (=el-Basir)     
Ölçen       44      42             Gören    
(=Kadir)                        (=Basir)    
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öz-Haberdar       6      11       öz-Bağışlayıcı  
(=el-Habir)            (=el-Gafur)  
Haberdar      39        80       Bağışlayıcı    
(=Habir)              (=Gafur)   

       _____________     _____________                                          

           19x…      19x…       

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

öz-Bağışlayıcı      --      --       öz-Merhametli  
(=el-Gafur)                 (=el-Rahim)  
Bağışlayıcı       --      --       Merhametli  
(=Gafur)              (=Rahim) 
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** Đlk olarak, burada dikkat edip şunu açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz                    
böylece yüce Rabbimize ait bu --(ilkin, o birinci kısımda, o sol tarafta yukarıdan birinci sırada yer alması 
gereken)-- “el-Gafur,” ve --(ilkin, o ikinci kısımda, o sağ tarafta aşağıdan birinci sırada yer alması 
gereken)-- “el-Rahman” Đsimlerinin yerlerini,          
ve sonra, --(ilkin, o birinci kısımda, o sol tarafta yukarıdan ikinci sırada yer alması gereken)-- “el-Basir,” 
ve --(ilkin, o ikinci kısımda, o sağ tarafta aşağıdan ikinci sırada yer alması gereken)-- “el-Hayy” 
Đsimlerinin yerlerini, yüce Rabbimizin bu Emriyle (=16/101-102) böylece özel olarak değiştirdik,                     
en başta;                 
ve akabinde de, yine yüce Rabbimize ait bu --(ilkin, o birinci kısımda, --o sol tarafta & o sağ tarafta--
şimdi böylece yukarıdan birinci sırada yer alan)-- bu iki en güzel Đsmin (=“el-Rahman” & “ el-Rahim”),  
ve sonra da --(ilkin, o ikinci kısımda, --o sol tarafta & o sağ tarafta-- böylece yukarıdan birinci sırada              
yer alan)-- bu iki en güzel Đsmin (=“el-Hadi” & “ el-Nasir”) yerlerini de böylece buralarda özel olarak 
değiştirdik; yüce Rabbimizin bu husustaki bu en Bilge ve hikmetli direktifleri (=16/101-102) 
doğrultusunda, burada da böylece tam paralel ve mükemmel Simetrik bir tarzda, en başta. (O halde,                  
bu husustaki bu en kritik ve temel Ayetleri (=16/101-102) şimdi bu bağlamda da açıkça görüp                        
idrak etmek için, lütfen, şimdi o “Muhteşem Bir Mucize 2” dosyasında sh. 11i de muhakkak görmeliyiz,                    
en ilkin.)     

** Đkinci olarak, burada mutlaka şunu da açıkça görmeliyiz ki, şimdi böylece nihai olarak, yukarıdaki 
Tablomuzda yüce Rabbimize ait bu en güzel Đsimler: 

    “el-Rahim” 

           “el-Gafur”         

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

     “el-Gafur”                “el-Rahim” 

 

böylece yukarıdaki “19” kodlu Tablomuzda o üst, ve de o alt bölgede böylece özellikle zıt/karşıt 
taraflarda  yer almış bulunmaktadırlar (bu bağlamda, şimdi lütfen, dilerseniz hem de tekrar bkz. sh. 9);  
dolayısıyla, bunun akabinde yukarıdaki “19” kodlu Tablomuzda o üst bölgede böylece özellikle “iki” kez                      
yer almış olan --(bunun yüce Rabbimiz tarafından takdir edilmiş olan o en Bilge ve hikmetli sebebini 
hatırlamak için, şimdi lütfen, en başta mutlaka tekrar bkz. sh. 11-12)-- yüce Rabbimize ait bu en güzel 
Đsim (=“el-Rahman”) orada böylece --en anlamlı ve uygun bir tarzda-- özellikle aynı (=sağ) tarafta              
yer almış bulunmaktadır, yüce Rabbimizin yukarıdaki bu en Bilge ve mükemmel Planı üzere, en başta.       
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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, RABBĐN --(böylece yine özellikle “19” kodlu)-- Kapısı! Tüm erdemliler oradan 
gireceklerdir.                                                                                                                                                 

21- Sana şükrederim, (ey RABBĐM), 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, RABBĐN 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)                       
RABBĐN Đsmi/Emri altında gelen o (kulu); biz (=yani tüm o şerefli Peygamberler) seni (böylece) 
RABBĐN 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 (=yani 
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 (=yani artık savaş olmayacak). 

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 da, 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- Ve 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 buyurdu: 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, yani 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 da, o sol  
taraf için böylece-- ilettim, değil mi?          
Öyleyse, ben size ALLAHın bu Mesajını --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sağ 
taraf için böylece-- ilettim, değil mi?            

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

=========                                 
1- Hz. Muhammed (a.s.) o vakit yanındaki tüm o 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 “Bağışlayıcısın,”        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 Mekke’deki o putperest ve saldırgan Araplara karşı 

tam “19” gazaya iştirak ederek (bkz. Buhari),          

ve akabinde, tüm hayatı boyunca titizlikle ve her gün kıldığı o 5 vakit Namazındaki    
tüm bu      

ana/farz rekatları:    ekstra/sünnet rekatları: 

2 _ 4 _ 4 _ 3 _ 4     2 _ 6 _ 4 _ 2 _ 9 

=19x…    =19x…  

yüce Rabbimizin emriyle, her vakit böylece ve her daim titizlikle ve tastamam gözeterek,    

böylelikle bu iki: “19”  & “19”  sayısını --yukarıdaki Tablolarda, o sol taraf için & o sağ taraf 

için-- burada uzun zamandır beklenen ve özlenen Mehdi torununa, yani bu “Misak 
Elçisi/MESAJIna ”  böylece --o sol tarafta-- kuvvetle “iman etmek” (=letuminunne bihi)                
ve --o sağ tarafta da-- böylece kuvvetle “destek vermek” (=letensurunnehu) üzere (öyleyse               
bu hususta, lütfen, şimdi en ilkin yine mutlaka bkz. Kuran, Ali Đmran 81 = Ahzab 7-8 & 
Müddessir 30) en baştan beri, Yüce AL-LAHın emriyle, böyle en Hikmetli bir tarzda özel olarak 
miras bırakmış olduğunu da mutlak görüp 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:  

==========              
1- Tüm topluluklara bir “Uyarıcı” olsun diye, “kuluna” (=şimdi buradaki uzun zamandır 
beklenen ve özlenen bu “Misak Elçisi/MESAJIna” dair en özgün bir atıftır böylece yine,                    
en başta) --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o sollu & sağlı-- Ayırı şı (=el-Furkan) 
indiren (AL-LAH) ne yücedir! 

2- Göklerin ve yerin yönetimi ancak O'na aittir; ve --öyleyse işte, şimdi burada “19” kodlu o 
Tablolarda da, o sol tarafta da-- asla “çocuk” edinmemiştir, ve Yönetimde --o sağ tarafta da-- 
O’na asla “ortak ” olmamıştır! Her şeyi yaratmış, ve onları (böyle “Matematik ve Simetrik;” 
74/26-30) tam bir ölçüyle ölçüp takdir etmiştir! 

(Kuran-Haber 25/1-2) 

 

4- O inkarcılar dediler ki: Bu, ancak bir yalandır, onu kendisi düzüp uydurmuş ve ona (bu 
hususta) bir başka topluluk da yardımda bulunmuştur!       
Böylelikle onlar --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafa karşı, böyle-- bir 
“haksızlık,” ve --o sağ tarafa karşı da, böyle-- bir “arsızlık” ile geldiler! 

5- Ve de dediler ki: Bu, o “Öncekilerin” (=“el-Evvelin:” yani bundan önce açıkça tanık 
olduğumuz gibi, o hz. Davud, hz. Đşaya, ve de hz. Muhammed (a.s.) gibi o “Önceki Elçilerin;” 
bkz. 21/5) bildirimleridir, (şimdi) o bunları (böylece) tutup yazdırmış olup (bunlar) kendisine                        
--işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o sol taraf için-- bir “burada,” ve --o sağ taraf 
için-- bir “orada” (olmak üzere) okunup durmaktadır! 

6- De ki: Bunu göklerde ve yerdeki --“19” kodlu-- o “Gizli Sırrı ” (74/30 = 41/53) bilen                
(AL-LAH) indirmi ştir! (O halde, bu hususta lütfen, şimdi o “Evrensel Muhteşem Mucizeler” 
dosyasını da mıhakkak görmeliyiz yine, en başta!)        
(Çünki) şüphesiz O, --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da,  

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

      “Bağışlayıcıdır,”          “Merhametlidir !” 

(Kuran-Haber 25/4-6) 
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26- Đşte o gün, gerçek Yönetim (sadece ve ancak) öz-Şefkatli (olan AL-LAHa) aittir. Ve inkar 
edenler için ise çok zorlu bir gündür. 

27- O gün, (burada) haksızlık etmiş olan (kişi) --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda,                                
(sol & sağ) bu “iki tarafa” karşı böyle hasta ve çarpık bir mantıkla mücadele etmeye ömür boyu 
devam ettiği takdirde; 29/47, 49)-- o “iki elini” ısırarak (şöyle) diyecek:        
Ah keşke, o “Elçiyle” (=işte, şimdi buradaki uzun zamandır beklenen ve özlenen bu “Misak 
Elçisi/MESAJIna” dair en özgün bir atıftır böylece yine, en başta) birlikte bir yol edinmiş 
olsaydım!  

28- Vah yazıklar bana, keşke o falancayı dost edinmeseydim! 

29- Çünkü o, gerçekten bana geldikten sonra beni o “Anıştan” (=buradaki “19” kodlu,                         
bu “Simetrik Mucizeye” dair en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve 
özellikle en özgün bir “Anış” (=el-Zikr ) olarak da nitelendirilmiş olan yine, en başta; 39/23 = 
74/30-31) saptırmış oldu. Şeytan da insanı (böylece) ortada bırakandır (=58/19)! 

30- Ve o “Elçi” (=işte, şimdi buradaki uzun zamandır beklenen ve özlenen bu “Misak 
Elçisi/MESAJIna” dair en özgün bir atıftır böylece yine, en başta) dedi ki:     
Rabbim, gerçekten benim halkım bu “Okunuşu” (=buradaki “19” kodlu, bu “Simetrik 
Mucizeye” dair en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve özellikle                         
en özgün bir “Okunuş” (=el-Kuran ) olarak da nitelendirilmiş olan yine, en başta; 20/2-3 = 
74/30-31) terkedilmiş olarak bıraktılar! 

31- (Çünki) işte böyle; Biz, her “Haberciye” (=işte, şimdi buradaki uzun zamandır beklenen ve 
özlenen bu “Misak Habercisi/MESAJIna” dair de en özgün bir atıftır böylece yine, en başta) 
suçlu günahkarlardan düşmanlar kıldık. Ve (bunlara karşı) --işte, şimdi yine yukarıda “19” kodlu 
o Tablolarda da,  

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

“Erdirici ,”                 “Destekçi”  

olarak Rabbin yeter! 

(Kuran-Haber 25/26-31) 
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32- O inkarcılar dediler ki: Bu “Okunuş” (=buradaki “19” kodlu, bu “Simetrik Mucizeye” dair              
en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve özellikle en özgün bir “Okunuş” 
(=el-Kuran ) olarak da nitelendirilmiş olan yine, en başta; 20/2-3 = 74/30-31) ona tek bir defada 
topluca indirilmeli değil miydi? Biz onunla senin kalbini pekiştirmek için --(onu böylece Bölüm 
Bölüm indirmekteyiz; 9/124)-- ve onu (böyle “Matematik ve Simetrik;” 74/26-30) tam bir plan 
üzere planlayıp okuduk. 

33- Onlar sana (hakkında soruşturma yapmak için) bir “örnekleme” (=mesel) getirdikçe,                         
Biz de (bu hususta) sana o “Gerçeği” ve (ilgili) o en güzel açıklamayı (=2/25-26 & 74/26-31 &                  
14/24-27 & ….. her seferinde, böylece) getirmiş bulunmaktayız. 

34- Öyleyse, o yüzükoyun cehenneme doğru sürülüp toplanacak olanlar; işte onlar --şimdi,                   
“19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafı böylesine gaddar, cahil ve kibirli bir şekilde; 22/72 & 41/5 
böylece inatla reddetmeye devam ederlerse; 35/39-- “yer bakımından en kötü,” ve --şimdi, 
“19” kodlu o Tablolarda, o sağ tarafı böylesine gaddar, cahil ve kibirli bir şekilde; 22/72 & 41/5 
böylece inatla reddetmeye devam ederlerse; 35/39-- “yol bakımından en sapmış” olacak 
olanlardır! 

(Kuran-Haber 25/32-34) 

41- Seni gördükleri zaman, (şimdi şöyle de diyerek) seni yalnızca alay konusu edinmektedirler:                            
AL-LAHın bir Elçi olarak gönderdiği bu mudur? 

42- Eğer onlar üzerine kararlılık göstermeseydik, (şimdi bu Elçi) neredeyse bizi “ilahlarımızdan” 
(=yani AL-LAHın buradaki bu Hükümlerine; 28/70 & 4/105 tamamen aykırı veya ek bu gibi 
sahte Hükümler üreten tüm bu tip “otoritelerinden;” 42/21) saptıracaktı!       
O halde, --(işte, şimdi burada bu takdirde; 41/5 en sonunda)-- o Azabı görecekleri zaman, kim 
yol bakımından (böylece) en sapkınmış (=42/21-22) bileceklerdir. 

43- Kendi arzusunu “ilah” (=yani AL-LAHın buradaki bu Hükümlerine; 28/70 & 4/105 tamamen 
aykırı veya ek bu gibi sahte Hükümler üreten bu tip bir “otorite;” 7/176) edinen kimseyi             
gördün mü? Öyleyse, (bu durumda) ona sen mi vekil olacaksın? 

44- Yoksa sen, onların çoğunu --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafı--  
“ işitir, ” ya da --o sağ tarafı-- “akleder” mi sanıyorsun? Onlar, ancak hayvanlar gibi (=yani sürü 
psikolojisi altında, bireysel düşünme yeti, veya arzuları hiç yokmuş gibi hareket etmekte)dirler.                         
Hayır, (çünki) onlar yol bakımından (şimdi, bu durumda böylece) en sapkındırlar (=33/66-67)! 

(Kuran-Haber 25/41-44) 
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63- O öz-Şefkatli (olan AL-LAHın) kulları öyle kimselerdir ki, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü 
olarak yürürler, ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman (sadece): “Selam” der 
(geçerler). 

64- Ve onlar Rableri uğruna --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta böyle 
“erdemli çalışmalar” yaparken de-- (O’nun huzurunda böylece) “boyun eğerek,” ve --o sağ 
tarafta böyle “erdemli çalışmalar” yaparken de-- (O’nun huzurunda böylece) “dik durarak ” 
gecelerler! 

65- Ve derler: Rabbimiz, o Cehennem azabını bizden geri çevir; (çünki) gerçekten, onun azabı 
dehşetlidir! 

66- Şüphesiz o, ne kötü --işte, şimdi “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafı böylesine gaddar, cahil 
ve kibirli bir şekilde; 22/72 & 41/5 & 85/4-10 böylece inatla reddetmeye devam edecek olanlar 
için; 35/39-- bir “kalış yeri,” ve --işte, şimdi “19” kodlu o Tablolarda, o sağ tarafı böylesine 
gaddar, cahil ve kibirli bir şekilde; 22/72 & 41/5 & 85/4-10 böylece inatla reddetmeye devam 
edecek olanlar için; 35/39-- bir “konak yeridir !” 

(Kuran-Haber 25/63-66) 

 

72- Ve (o inananlar) öyle kimselerdir ki, asla yalana tanıklık etmezler, ve boş lakırdıya 
rastladıkları zaman onurlu olarak (derhal) geçip giderler. 

73- Ve onlar, kendilerine Rablerinin --“19” kodlu-- “Đşaretleri ” (=74/30) hatırlatıldığı zaman, 
onlara karşı asla --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafa karşı-- “sağır ,”  
ve --o sağ tarafa karşı-- “kör” davranmazlar! 

74- Ve onlar (şöyle) derler: Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuzdan göz aydınlığı bağışla, 
ve bizi (tüm) o “sakınanlara” (=“müttakin;” 39/33 & 2/177) önder kıl. 

75- Đşte onlar, sabretmelerine karşılık (Cennette) o yüksek konaklarla ödüllendirileceklerdir, ve 
orada --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda, özellikle ve en başta, o sol taraftaki  tüm 
o “erdemli çalışmalarından” ötürü de-- “Esenlik,” ve --özellikle ve en başta, o sağ taraftaki  tüm 
o “erdemli çalışmalarından” ötürü de-- “Selam” ile karşılanacaklar! 

76- Orada sürekli kalıcıdırlar; (ve şüphesiz) o, ne güzel --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o 
Tablolarda, özellikle ve en başta, o sol taraftaki o “azimlerinden” ötürü de-- bir “kalış yeri,” ve              
--özellikle ve en başta, o sağ taraftaki o “azimlerinden” ötürü de-- bir “konak yeridir !” 
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77- De ki: Duanız olmasa Rabbim size ne için değer verecek? Fakat (şimdi) siz yalanladınız;                
o halde, artık --(şimdi bu takdirde; 41/5 bu Cezalandırmalar; 44/10-16 & 17/7-8 & 9/98 & … 
yakın bir gelecekte, böylece)-- kaçınılmaz olacaktır! 

(Kuran-Haber 25/72-77)          
========== 
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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-dördüncü                                           
en Has ve muazzam bu “Đzzetli” 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              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


