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______________________________________________________________________________________________________________________________ 

      

           EN BİLGE BİR “TOPLAYIŞ!” 

        (95/7-8) 

Burada, yine Kuran-Haberde yüce Rabbimiz tarafından en Üstün ve en Belgin bir tarzda 

anılıp oraya böylece en ustalıkla yerleştirilmiş olan, ve evvelce başlarında daima bu                      

en özgün eklerle (=za & zati & zu & zi: sahibi) anılıp vurgulanmış olan o en özel Sıfatların,                                   

yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde yine akabinde burada nasıl en Bilge bir şekilde 

biraraya toplanıp ve yine 19 kodu altında, ve yine elbette iki taraflı olarak, burada nasıl               

en mucizevi bir tarzda planlanıp sonuçlandırılmış olduklarına hayranlıkla tanık olacağız 

yine, birlikte.    

Yüce Rabbimiz burada daha önceki tüm o dokümanlarımızda tanık olduğumuz --en başta, 

Devasa 1 ve 2 & Fevkalade & Şaşılacak & İstisnai & Ekstra-- Planlamalarında kullanmış 

olduğu, ve zaten O’nun bu mucizevi 19 kod & sisteminin baştan beri ve her daim böylelikle 

hiç değişmez vasfı olan bu en temel prensip ve kuralları (bu bağlamda, lütfen tekrar                           

Kuran-Haber 74/26-31 Ayetlerini mutlaka hatırlayalım) buradaki bu mucizevi                                

Özgün Planlamasında da yine aynen ve böylece kullanarak, böylelikle burada sonunda                  

bize yine gayet kritik ve önemli bir Mesajı da en sonunda yine şöylece ve netçe hatırlatıp 

iletmiş olacaktır:    

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

29- Ama her dilenen-şey, işte, Biz onu -tastamam- saydık (=ehseynahu) bir                                       

Yazılı-Kayıt (=Kitaben) içinde/olarak! (Öz-Haber 78/29)                                                                                       

******* 

49- Ve her dilenen-şeyden Biz -tastamam- “çiftler” (=zevceyn) olarak yarattık, ta ki siz 

böylece Öğüt-alasınız (=Zikra; bu özel terim aynı zamanda yüce Rabbimizin o mucizevi               

19 kod & sistemine, ve orada böylece özellikle yaratıp takdir etmiş olduğu tüm o 

mükemmel ikililere/çiftlere dair (74/26-31 = 39/23) yapılan en temel bir göndermedir 

böylece Kitapta)!                                                                                                                                                                        

50- Öyleyse, --ey Misak Elçisi artık onlara de ki: Al-laha doğru kaçıp yönelin; şüphesiz, ben 

sizin için O’ndan (gönderilmiş) açık bir uyarıcıyım! (Öz-Haber 51/49-50)                                                                                                                              

(*lütfen, bu bağlamda şimdi mutlaka yine Kuran-Haber 39/32-35 = 51/58-60 = 33/64-68 

Ayetlerini de ayrıca görüp tekrar ve muhakkak bu açıdan hatırlamalıyız.)                                                                                                              

====================        
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O halde, haydi şimdi burada ilk önce, tüm bu en özgün eklerle (=za & zati & zu & zi: sahibi) 

yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde böylece anılıp zikredilmiş olan bu en özel 

Sıfatları aşağıda tüm Kuran-Haber boyunca --Bölüm/Ayet numaralarıyla-- böylece paralel 

bağlamda, ayrı ayrı, ve yan yana görelim, ilkin, birlikte:  

 

zi elmearic         zi elarş                                                                                                                                 

(=yükselimler sahibi)      (=taht sahibi)                                   

1 kez        3 kez      

70/3       17/42      

        40/15      

        81/20 

 

zi eltavl      zu elrahmet                                                                                                                                  

(=yaptırım sahibi)      (=şefkat sahibi)                                              

1 kez        2 kez       

40/3       6/133      

        18/58 

 

za elnun      za eleyd                                                                                        

(=dert sahibi)       (=ferhat sahibi)                                       

1 kez       1 kez 

21/87        38/17 
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zi elqurba      za elkifl     

(=yakınlık sahibi)       (=pay sahibi)                                          

8 kez       2 kez 

2/83          21/85     

 4/36         38/48     

 4/36              

 8/41              

 16/90              

 17/26             

 30/38             

 59/7  

 

zu elevtad      zati elimad       

(=kazıklar sahibi)      (=direkler sahibi)                                              

2 kez       1 kez 

38/12        89/7     

 89/10 

 

zate elşimal      zate elyemin                            

(=sol-taraf sahibi)     (=sağ-taraf sahibi)                                                            

2 kez       2 kez 

18/17        18/17     

 18/18        18/18 

 

zati elsadi       zati elreci                                 

(=yarılış sahibi)       (=dönüşüm sahibi)                           

1 kez         1 kez 

86/11       86/12 
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zati elhubuk        zati elburuc     

(=yörüngeler sahibi)    (=galaksiler sahibi)                             

1 kez         1 kez 

51/7       85/1 

 

zati elsudur       zatu elekmam    

(=sadırlar sahibi)        (=kabuklar sahibi)                          

12 kez       1 kez 

3/119        55/11                   

3/154                                  

5/7                             

8/43                

11/5                

31/23               

35/38              

39/7               

42/24               

57/6               

64/4                

67/13 

 

zati elvequd       zi elzikr     

(=yakıt sahibi)       (=öğüt sahibi)                                   

1 kez       1 kez 

85/5               38/1 
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gayre zati elşevket     gayre zi ivec                      

(=dayanıklılık sahibi olmayan)     (=çarpıklık sahibi olmayan)                                       

1 kez       1 kez 

8/7       39/28 

 

zu elfadli elazim       zu elquvveti elmetin    

(=büyük lütuf sahibi)       (=sağlam kuvvet sahibi)                                

6 kez       1 kez 

2/105        51/58     

 3/74              

 8/29              

 57/21             

 57/29             

 62/4 

 

zu elarşi elmecid       zu elcelali ve elikram   

(=şerefli taht sahibi)      (=onur ve yücelik sahibi)                            

1 kez       2 kez   

85/15       55/27      

       55/78 
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zu entiqam      zu mağfiret                                                    

(=intikam sahibi)       (=bağışlama sahibi)                                                        

4 kez       2 kez 

3/4           13/6     

 5/95         41/43     

 14/47             

 39/37 

 

zu usrat       zu seat     

(=zorluk sahibi)       (=bolluk sahibi)                                            

1 kez       1 kez 

2/280       65/7 

 

zu mirret      zi quvvet        

(=dirlik sahibi)       (=kuvvet sahibi)                              

1 kez       1 kez 

53/6       81/20 

 

za metrabet      za meqrabet      

(=anonimlik sahibi)     (=yakınlık sahibi)    

1 kez       1 kez 

90/16        90/15 
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zi hicr       zu ilm                                         

(=bellek sahibi)       (=ilim sahibi)                             

1 kez         2 kez 

89/5       12/68      

        12/76 

 

zati haml       za qurba                                

(=hamilelik sahibi)       (=akrabalık sahibi)    

1 kez       3 kez 

22/2       5/106      

      6/152      

      35/18 

 

za ğusset        zi mesğabet                                  

(=tıkayış sahibi)       (=açlık sahibi)    

1 kez       1 kez 

73/13         90/14 

 

zate leheb      zate behcet     

(=alev sahibi)       (=sükunet sahibi)                         

1 kez       1 kez 

111/3       27/60 
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______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

zi elqarneyn       zi zufur                      

(=iki-boynuz sahibi)      (=çok-toynaklar sahibi)                                                      

3 kez       1 kez 

18/83        6/146     

 18/86             

 18/94 

 

zu iqabin elim     zu fadlin azim                      

(=acı vuruş sahibi)       (=büyük lütuf sahibi)   

1 kez       1 kez 

41/43       3/174  

 

zu duain arid       zu hazzin azim    

(=abartılı yakarış sahibi)      (=büyük kısmet sahibi)   

1 kez       2 kez 

41/51       28/79      

        41/35 

 

za azabin şedid      zu rahmetin vasiet    

(=çetin azap sahibi)      (=bol şefkat sahibi)                        

1 kez       1 kez 

23/77       6/147 
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za malin ve benin      zati elvahin ve dusur    

(=mallar ve oğullar sahibi)     (=levhalar ve çiviler sahibi)   

1 kez       1 kez 

68/14       54/13 

 

zu elasfi ve elreyhan      zati qararin ve main    

(=yaprak ve kokular sahibi)     (=yerleşke ve kaynaklar sahibi)  

1 kez       1 kez  

55/12       23/50 

 

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

 

gayre zi zerin      zu fadlin     

(=ekinler sahibi olmayan)      (=lütuf sahibi)                                     

1 kez       7 kez 

14/37       2/243      

        2/251      

        3/152      

        10/60      

        11/3      

        27/73      

        40/61 

 

zate beynikum      zi selasi şuab                             

(=aranız sahibi)     (=üç bölüm sahibi)                             

1 kez       1 kez 

8/1       77/30 
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O halde, şimdi de burada yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bu mucizevi 19 kod & sistemini 

böylelikle açıkça tarif edip netçe haber verdiği o en kritik ve temel Ayetleri peş peşe 

hatırlayalım aşağıda, şimdi bu bağlamda: 

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

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

--en özgün ekli bu Sıfatları da-- kapsayan bir yazılı-belge olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o toplam 54 en özgün ekli bu özel Sıfatların, yüce Rabbimiz tarafından                        

tüm Kuran-Haberde nasıl böylece en Üstün ve en Belgin bir tarzda ve en uygun sayılarda kullanılıp,                   

akabinde bunların tam karşılıklı olarak --anlamsal ve yapısal açıdan-- böylelikle benzeşmeli (=muteşabihen)                        

toplam 27 ikili/çift (=mesaniye) halinde --elbette yine 19 kodu altında-- böylece nasıl harika bir şekilde ve 

en mükemmel bir sayısal sırayla planlanmış olduklarını, biraz sonra (inş.A) daha yakından da ve bütünüyle  

netçe göreceğiz, birlikte:                                                                                                                                                           

 

zi elmearic                &           zi elarş                                                                                                                            

(=yükselimler sahibi)              (=taht sahibi)  

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O baki-bırakmaz,        ve O sağlam-komaz, 

               (ve ardından, sunar)                                                                                                              

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

           Tablolar                                                                                                                                 

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

                                tüm insanlık için.                                                                                                           

30-               Onun üzerinde (kodlanmıştır) “19!”  

 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o (çünki onlardan birisi sağ tarafta o özel olumsuzluk ifadesinden 

(=gayre) mahrum bırakılmış; ve akabinde, onlardan ötekisi sol tarafta o özel sayı ifadesinden (=selasi) 

mahrum bırakılmış oldukları için)  birlikte “kusurlu” konumda kalacak olan bu 2 çiftin:   

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

gayre zi zerin             .… zu fadlin                                                                        

          zate beynikum ….                  zi selasi şuab                                

orada bu nedenle bu ilahi Söküp-Atıcı (=Seqara) sistem tarafından, her iki tarafta, mutlak olarak böylece 

dışlanacağını ve eleneceğini; ve bunun akabinde ise, bu ilahi sistemin bize az önce gördüğümüz o 54                           

özgün ekli bu en özel Sıfatları toplam 27 “kusursuz” çift olarak, bu bağlamda böylece tam ve mükemmel 

şekilde --yukarıdaki Ayetlerde yüce Rabbimizin akabinde orada yine aynen böylece önemle vurgulayıp                  

işaret ettiği üzere-- o Tablolar (=Levvahatun) halinde, her iki tarafta, yine hepsi ve bütünüyle “19” ile 

kodlanmış halde netçe sunacağını, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından da ve açıkça göreceğiz, birlikte.   

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

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

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

inansınlar, ve inananlar inanç arttırsınlar, 

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

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

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

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

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

kendi samimiyetlerinden ötürü; bkz. 13/27) iletir (=yehdi)!                                                                                                          

Ve Rabbinin ordularını hiç kimse bilemez, sadece Kendisi; ve o (=yukarıda 26-30. Ayetlerde 

vurgulanan o Söküp-Atıcı sistem) sadece bir Öğütseldir (=Zikra) tüm insanlık için!                      

(Öz-Haber 74/26-31)   

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

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

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

en kritik ifadelerden derhal görebilecek, ve akabinde yüce Rabbimizin böylelikle bu her iki en kritik ve                     

temel Ayetlerle de bize esasen işin sonunda böylece burada yine o aynı mucizevi Özgün matematiksel 

Planlamayı işaret edip haber verdiğini buradan da açıkça idrak edebilecek olmalıyız yine, ilkin. (lütfen,                 

bu bağlamda ayrıca mutlaka ve tekrar bkz. Öz-Haber 39/23 = 74/26-31)                                                                                                               

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

 

O halde, burada artık böylece Kuran-Haberdeki bu en kritik ve temel Ayetleri de                  

bu bağlamda da böylece birlikte hatırlayıp ve netçe idrak ettikten sonra, şimdi artık                                   

yüce Rabbimize ait bu 19 kodlu Muhteşem Özgün Mucizeyi de, bir sonraki sayfamızda,                

yine derhal ve en açık bir şekilde görüp büyük hayranlıkla tanık olabiliriz, birlikte,                 

şöylece:   

 

 

 

 

 

 

 

 



Özgün Mucize           13  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

                        toplam       toplam        

                   geçiş sayıları  geçiş sayıları 

zi elmearic       1        3   zi elarş                                                                                                                               
(=yükselimler sahibi)           (=taht sahibi)                        

zi eltavl    1        2   zu elrahmet                                                                                                                                 
(=yaptırım sahibi)                      (=şefkat sahibi)   

za elnun    1        1   za eleyd                                                                                                                        
(=dert sahibi)                  (=ferhat sahibi)  

zi elqurba    8        2   za elkifl    
(=yakınlık sahibi)           (=pay sahibi)      

zu elevtad    2        1   zati elimad      
(=kazıklar sahibi)          (=direkler sahibi)     

zate elşimal    2        2   zate elyemin                       
(=sol-taraf sahibi)         (=sağ-taraf sahibi)                                      

zati elsadi      1        1   zati elreci    
(=yarılış sahibi)           (=dönüşüm sahibi)     

zati elhubuk         1        1   zati elburuc    
(=yörüngeler sahibi)          (=galaksiler sahibi)     

zati elsudur                 12        1   zatu elekmam   
(=sadırlar sahibi)             (=kabuklar sahibi)   

zati elvequd      1        1   zi elzikr    
(=yakıt sahibi)            (=öğüt sahibi)                                                                         

gayre zati elşevket   1        1   gayre zi ivec    
(=dayanıklılık sahibi olmayan)          (=çarpıklık sahibi olmayan)   

zu elfadli elazim       6        1   zu elquvveti elmetin   
(=büyük lütuf sahibi)             (=sağlam kuvvet sahibi)                                 

zu elarşi elmecid       1        2   zu elcelali ve elikram                        
(=şerefli taht sahibi)           (=onur ve yücelik sahibi)    

 ___________________      ___________________     

 19x…   19x… 
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                               toplam       toplam        

                   geçiş sayıları  geçiş sayıları                           

zu entiqam    4        2   zu mağfiret                                                    
(=intikam sahibi)           (=bağışlama sahibi)     

zu usrat      1        1   zu seat    
(=zorluk sahibi)                   (=bolluk sahibi)      

zu mirret    1        1   zi quvvet       
(=dirlik sahibi)             (=kuvvet sahibi)      

za metrabet    1        1   za meqrabet    
(=anonimlik sahibi)        (=yakınlık sahibi)    

zi hicr     1        2   zu ilm                                           
(=bellek sahibi)           (=ilim sahibi)      

zati haml     1        3   za qurba    
(=hamilelik sahibi)           (=akrabalık sahibi)   

                                                                                                                           

za ğusset        1        1   zi mesğabet    
(=tıkayış sahibi)           (=açlık sahibi)      

zate leheb    1        1   zate behcet    
(=alev sahibi)             (=sükunet sahibi)      

zi elqarneyn      3        1   zi zufur    
(=iki-boynuz sahibi)           (=çok-toynaklar sahibi)    

zu iqabin elim   1        1   zu fadlin azim   
(=acı vuruş sahibi)            (=büyük lütuf sahibi)    

zu duain arid     1        2   zu hazzin azim   
(=abartılı yakarış sahibi)            (=büyük kısmet sahibi)     

za azabin şedid     1        1   zu rahmetin vasiet                    
(=çetin azap sahibi)           (=bol şefkat sahibi)     

za malin ve benin    1        1   zati elvahin ve dusur    
(=mallar ve oğullar sahibi)          (=levhalar ve çiviler sahibi)   
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zu elasfi ve elreyhan    1        1   zati qararin ve main   
(=yaprak ve kokular sahibi)          (=yerleşke ve kaynaklar sahibi)    

                   ___________________      ___________________    

 19x…    19x…  

 

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

gayre zi zerin    1        7   zu fadlin    
(=ekinler sahibi olmayan)            (=lütuf sahibi)      

zate beynikum     1        1   zi selasi şuab                              
(=aranız sahibi)         (=üç bölüm sahibi)    
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** İlk olarak, burada mutlaka öncelikle şunu farketmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda o ilk kısımda oradaki o 

genel kuralı bu bağlamda bozan bu tek istisna: 

 bunda “el” takısı mevcut:    bunda “el” takısı mevcut değil: 

gayre zati (el)şevket          gayre zi ivec                                                               

=dayanıklılık sahibi olmayan     =çarpıklık sahibi olmayan  

ve akabinde, ikinci kısımda oradaki o genel kuralı yine aynen bu bağlamda bozan bu kez bu iki istisna: 

bunlarda “el” takısı mevcut:   bunlarda “el” takısı mevcut değil: 

zi (el)qarneyn        zi zufur                                   

=iki-boynuz sahibi      =çok-toynaklar sahibi  

zu (el)asfi ve (el)reyhan       zati qararin ve main                                         

=yaprak ve kokular sahibi     =yerleşke ve kaynaklar sahibi 

yukarıdaki Tablomuzun ilk kısmında toplam “13” çift, ve akabinde ikinci kısmında (bir artarak)                  

toplam “14” çift olduğunu burada evvelce farkedip iyice dikkate alırsak, şimdi yine buralardaki bu ilkin “1” 

istisna, ve akabinde (bir artarak) “2” istisna yapılmış olmasının da bu açıdan böylelikle gayet uyumlu ve 

tamamlayıcı en Bilge bir istisnai planlama olduğunu bu bağlamda netçe idrak edebilmeliyiz burada, ilkin.                                                                                                                                                          

Ve akabinde, burada ayrıca şunu da mutlaka görüp farketmeliyiz ki, yukarıdaki o ilk ikilide, oradaki                                   

o karşılıklı iki özel olumsuzluk ifadesi (=gayre & gayre), ikinci ikilide, oradaki o pek yakın alakalı özel 

anlamlar (=boynuz & toynak), üçüncü ikilide, oradaki o karşılıklı iki özel bağlaç (=ve & ve) vasıtasıyla,                       

yüce Rabbimiz bize burada bunları mutlaka böylelikle doğruca eşlendirmemiz gerektiğini zaten böylece 

orada en baştan açıkça ve şaşmaz bir şekilde en öncelikle bunlarla işaret etmiş olmaktadır.     

** İkinci olarak, burada mutlaka şunu da farketmeliyiz ki, biz yukarıdaki Tablomuzda yer alan tüm o                               

en özel Sıfatları orada ilkin bunların temel anlamlarına, ve sonra yapılarına da bakarak, en baştan kolaylıkla                     

ve direkt olarak rahatlıkla eşleyerek gidebiliyoruz, ve bunun ardından, böylece en sona kadar rahatlıkla 

gelebildiğimizde, geriye artakalan bu 2 --bu açıdan-- “kusurlu” çiftin:  

gayre zi zerin     …. zu fadlin     

(=ekinler sahibi olmayan)     (=lütuf sahibi) 

zate beynikum ….    zi selasi şuab                                                                                  

(=aranız sahibi)     (=üç bölüm sahibi)                             

yine en temelde o (74/28) ayetine binaen doğrulukla “dışlanacağını” ve “eleneceğini” böylelikle açıkça 

görebilmeliyiz; çünki en başta, bunlardan birisi --sağ tarafta-- o özel olumsuzluk ifadesinden (=gayre) 

mahrum bırakılmış, ve akabinde, bunlardan ötekisi --sol tarafta-- o özel sayı ifadesinden (=selasi, vb.)                      

bariz bir şekilde mahrum bırakılmış oldukları için. Yüce Rabbimize ait bu mucizevi 19 kod & sisteminin                          

bu en temel ve vazgeçilmez --sol tarafta-- “dışlama,” ve --sağ tarafta-- “eleme” özelliğine daha önceki tüm o                 

en büyük Planlamalarında da aynen ve hep böylece --sol ve sağ taraflı-- en net ve denk bir biçimde ve sayıda  

her daim açıkça tanık olduğumuz üzere. (74/26-31)  
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** Üçüncü olarak, burada şunu da mutlaka farketmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz orada anlamsal 

açıdan, nitelik ve/veya nicelik açısından daha pozitif ve/veya güçlü olan Sıfatları daima sağ tarafa koyarak 

ilerliyoruz. 

** Dördüncü olarak, burada şunu da iyice bilmeliyiz ki, biz burada bu en özgün eklerin bu çoğul formlarını 

(=zeva & zevey & zevi vs.: sahipleri) burada bu ilahi Planlamaya asla dahil etmiyoruz, nasıl ki o ilk 

dokümanımızda tanık olduğumuz o devasa ilahi Planlamaya oradaki o altın Kelimelerin çoğul formlarını da 

kesinlikle dahil etmediğimiz gibi. Dolayısıyla, burada da yine bu en özgün eklerin sadece tüm o yalın & tekil 

formlarını tüm Kuran-Haber boyunca hiç aksatmadan böylece değerlendirmeye alıyoruz, yüce Rabbimiz bu 

konuda bize böylelikle içinde hiçbir çarpıklık ve çelişki asla olmayan, böylelikle sabit ve dosdoğru bir Kuran 

vadedip, buradaki bu enfes ilahi Planlamasıyla bu gerçek Vadini aynı çizgide bir kez daha böylece hakkıyla ve 

en mükemmel bir şekilde devam ettirdiği üzere. (lütfen, bu bağlamda tekrar ve mutlaka Öz-Haber 39/28 & 

4/82 & 18/1 ayetlerini hatırlamalıyız.)      

** Beşinci olarak, burada mutlaka şunu da hatırlamalıyız ki, yüce Rabbimiz bu en özel Sıfatları daha önceki                

o beşinci dokümanımızda tanık olduğumuz o İstisnai Mucizesi içine --şundan ötürü-- asla dahil ettirmemişti:                                                                                                                              

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

za elnun (=nun sahibi); salih bir Peygamberi (Yunus) tarif eden ekstra bir Sıfat olarak kullanılmış, (21/87)                                                                        

za elkifl (=pay sahibi); salih bir Peygamberi tarif eden ekstra bir Sıfat olarak kullanılmış,  (21/85 & 38/48)                                                                                                   

zi elqarneyn (=iki-boynuz sahibi); salih bir Kralı tarif eden ekstra bir Sıfat olarak kullanılmış, (18/83, 86, 94)                                                    

zi elevtad (=kazıklar sahibi); gayrı-salih bir Zorbayı (Firavun) tarif eden ekstra bir Sıfat olarak kullanılmış, 

(89/10)                                                                                                                                                                                                                

vb. bu tip özel Sıfatlar, her iki kısımda da, bu mucizevi Plana burada asla dahil edilmezler, çünki bunlar                       

özel Adlar değil, ancak böylece başlarında bu en özgün “za” (=sahibi) ekiyle üretilmiş ekstra Sıfatlardır. ……                               

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

dolayısıyla, yüce Rabbimiz şimdi yukarıdaki tüm bu en özel Sıfatları bu kez buradaki bu yedinci                                

Özgün Mucizesi içinde böylelikle hak olarak gereğince ve doğrulukla dahil ettirmekle, tüm bu muhteşem 

Planlamalarını birbiri ardınca, ve böylelikle mantıken birbirlerini tamamlayıcı --yine bu açıdan da hiçbir 

çelişki bırakmadan-- en mükemmel bir tarzda böylece ardarda ve tastamam devam ettirmiş olmaktadır.     

** Ve son olarak, burada şunu da mutlaka ve kesinlikle bilmeliyiz ki, tüm bu harikulade Planlamaların                         

en evvelce seçiminde, ve sonraki aktif yaratışında elbette yüce Rabbimiz ezelden beri burada kesin ve                

tek Otoritedir. (lütfen, bu bağlamda şimdi mutlaka bkz. Öz-Haber 28/68 = 33/36) O halde, artık O, bazen                 

bu muhteşem Planlamalarını bize önceden kesin olarak belirtecek çok açık işaretler de koymuş olarak 

(örneğin, o ilk iki dokümanımızda tanık olduğumuz o en kritik ve temel iki Devasa Planlamasını orada açıkça 

ve en önceden işaret eden, o Bölüm başlarına yerleştirilmiş en belirgin o altın başlangıç Kelimeleri, ve 

başlangıç Harflerinde olduğu gibi), veya bazen de bunları akla, mantığa, ve sağduyuya en uygun olabilecek                      

en açık bazı veriler üzerinde (örneğin, daha önce tanık olduğumuz o en özel Adlar, ve akabinde buradaki                   

bu tamamlayıcı en özel Sıfatlar) tercih ederek bu harikulade Planlamalarını aynen ve böylece yaratıp                   

mutlak olarak lutfedebilir; dolayısıyla, bunlar üzerinde gereğince tefekkür edip derinden düşünerek, 

akabinde bunları böylelikle en doğru yerlerde ve en açık bir şekilde görebilmek, ve böylece doğrulukla                  

aklen ve kalben hak üzere tasdik edebilmek tüm erdemli inananların en temel bir karakteri ve vazifesi de 

olmalıdır. (lütfen, bu bağlamda şimdi ayrıca ve mutlaka bkz. Öz-Haber 6/104-105)        
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Öyleyse, artık Selam ve sonsuz Esenlik burada yine bu kritik Son Çağda,                                                            

--o ilk iki dokümanımızda açıkça ve detaylıca tanık olduğumuz o en kritik ve en temel                         

iki “Devasa” mucizevi İlahi Mesajla birlikte, ve akabinde-- buradaki bu yedinci pek kritik                 

ve temel “Özgün” mucizevi İlahi Mesaja da böylelikle kulak verip, ve ardından böylece 

samimi bir yürekle oturup bunun üzerinde de erdemlice çalışacak,                                                                                     

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

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

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

(Lütfen, bu bağlamda tekrar ve mutlaka bkz. Öz-Haber 39/23, 33-35 & 74/26-40) 

 

                                       Metin/Misak Elçisi 

 

 

                    

         

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


