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         KURAN-HABER’DE                                                                                           

O EN GÜZEL “ĐSĐMLER” 

Burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde “57. Sure/Bölümde” --(*bu “57. Sure/Bölüm”                 
Kuran-Haberdeki bu toplam “114” (=19 x 6) Sure/Bölümün böylece tam ortasında (=19 x 3)              
yer alıyor olması açısından burada en kritik ve özel bir Sure/Bölümdür)-- en başta böylece                  
özel olarak anmış olduğu tüm o en güzel “Đsimlerinin” (7/180) 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 “57. Sure/Bölümde” 
burada en başta böylece özel olarak anmış olduğu tüm o en güzel “Đsimlerinin” (7/180) aşağıda                      
daha sonra tüm Kuran-Haber boyunca da böylelikle yine en Bilge ve hikmetli bir tarzda                     
özel olarak anılmış oldukları tüm bu ilgili --Bölüm/Ayet numaralarında-- böylece birer birer 
görüp idrak edelim, en ilkin:  

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 

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 
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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-Başlangıçsız (=el-Evvel)           
toplam 2 kez anılmış 

50/15  57/3 

Başlangıçsız (=Evvel)             

toplam 21 kez anılmış            

2/41    6/94  7/143  9/108  18/48  26/51  41/21  

3/96    6/110  9/13  17/7  20/65  36/79  43/81  

6/14  6/163  9/83  17/51  21/104 39/12  59/2 
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öz-Sonsuz (=el-Ahir)             

toplam 27 kez anılmış  

57/3    2/177  3/114  4/136  9/19  9/99  58/22  
2/8    2/228  4/38  4/162  9/29  24/2  60/6  
2/62    2/232  4/39  5/69  9/44  29/36  65/2  
2/126  2/264  4/59  9/18  9/45  33/21 

Sonsuz (=Ahir)              

toplam 1 kez anılmış  

10/10 

 

öz-Açık (=el-Zahir)            
toplam 1 kez anılmış  

57/3 

Açık (=Zahir )             
toplam 4 kez anılmış  

6/120  13/33  18/22  30/7 

öz-Gizli (=el-Batın)            
toplam 1 kez anılmış  

57/3 

 

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 
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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-Bilen (=el-Alim)             
toplam 32 kez anılmış 

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

Bilen (=Alim )              
toplam 129 kez anılmış 

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

Anlayışlı (=Rauf)            
toplam 10 kez anılmış 

2/143    16/7  57/9          

2/207   16/47  59/10          

3/30    22/65            

9/117  24/20 
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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-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  
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-Zengin (=el-Ganiyy)           
toplam 8 kez anılmış 

6/133    22/64  35/15  57/24        
10/68  31/26  47/38  60/6 
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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-Kuvvetli (=el-Kaviyy)           
toplam 3 kez anılmış 

11/66  28/26  42/19 

Kuvvetli (=Kaviyy )            
toplam 8 kez anılmış 

8/52  22/74  33/25  57/25        
22/40  27/39  40/22  58/21 

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 
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O halde, işte şimdi burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde şimdi bu açıdan bu                     
en kritik ve özel “57. Surede/Bölümde” böylece en Bilge ve hikmetli bir tarzda anılmış olan             
tüm o en güzel “Đsimlerini” (7/180) şöylece birer birer görüp açıkça tespit edelim, en ilkin:      

1- … ve O, öz-Üstündür, öz-Bilgedir. (57/1)       

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

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

2- … ve O, her istem üzerinde Ölçendir. (57/2)   

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

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

3- O, öz-Başlangıçsızdır ve öz-Sonsuzdur, ve öz-Açıktır  ve öz-Gizlidir ;                                                           
ve O, her istemi Bilendir . (57/3) 

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

öz-Başlangıçsız        öz-Sonsuz     
(=el-Evvel)      (=el-Ahir)     
Başlangıçsız        Sonsuz     
(=Evvel)        (=Ahir) 

öz-Açık       öz-Gizli     
(=el-Zahir)       (=el-Batın)     
Açık       Gizli     
(=Zahir)      (=Batın) 

 



Azametli Mucize           10   
_____________________________________________________________________________________________        

 

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

4- … ve Al-lah yaptıklarınızı Görendir . (57/4) 

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

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

6- … ve O, Bilendir göğüslerin özünde olanı. (57/6)  

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

9- … Ve şüphesiz, Al-lah size karşı Anlayışlıdır , Merhametlidir . (57/9)  

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

öz-Anlayışlı       öz-Merhametli                     
(=el-Rauf)      (=el-Rahim)                           
Anlayışlı       Merhametli                             
(=Rauf)        (=Rahim)  

10- … ve Al-lah yaptıklarınızdan Haberdardır . (57/10)  

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

öz-Haberdar            
(=el-Habir)                                    
Haberdar                                   
(=Habir) 
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24- … o halde şüphesiz, Al-lah öz-Zengindir, öz-Övülendir. (57/24) 

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

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

25- … Şüphesiz, Al-lah Kuvvetlidir , Üstündür. (57/25)   

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

öz-Kuvvetli            
(=el-Kaviyy)             
Kuvvetli            
(=Kaviyy)       

*Lütfen, dikkat edip görelim ki, burada yüce Rabbimizin bu en güzel “Đsmini” (=Üstün)                
halihazırda zaten bundan önce yukarıda --o en ilk sırada-- bu Tablomuza doğrulukla yerleştirmiş 
bulunmaktayız.     

28- … Ve Al-lah Bağışlayıcıdır, Merhametlidir . (57/28) 

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

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

*Lütfen, dikkat edip görelim ki, burada yüce Rabbimizin bu en güzel “Đsmini” (=Merhametli )                
halihazırda zaten bundan önce yukarıda --o beşinci sırada-- bu Tablomuza doğrulukla 
yerleştirmiş bulunmaktayız.     
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O halde, işte şimdi burada, bu en kritik ve özel “57. Sure/Bölümde” böylece yer alan                             
yüce Rabbimize ait tüm bu en güzel “Đsimlerin” (7/180) burada Onun tarafından sonuçta böyle                   
en mükemmel bir “Simetrik Plan” verecek şekilde böylece en baştan beri en Bilge ve hikmetli 
bir tarzda anılmış olduklarını böylelikle en net ve açık bir şekilde burada şimdi şöylece de                       
görebiliyoruz:     

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

öz-Başlangıçsız       öz-Sonsuz     
(=el-Evvel)      (=el-Ahir)     
Başlangıçsız      Sonsuz     
(=Evvel)        (=Ahir) 

öz-Açık       öz-Gizli     
(=el-Zahir)       (=el-Batın)     
Açık       Gizli     
(=Zahir)      (=Batın) 

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

öz-Anlayışlı       öz-Merhametli                     
(=el-Rauf)      (=el-Rahim)                           
Anlayışlı        Merhametli                             
(=Rauf)        (=Rahim)   

öz-Haberdar     öz-Gören     
(=el-Habir)         (=el-Basir)           
Haberdar       Gören                  
(=Habir)       (=Basir)        
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öz-Zengin     öz-Övülen     
(=el-Ganiyy)     (=el-Hamid)      
Zengin         Övülen      
(=Ganiyy)       (=Hamid)   

öz-Kuvvetli     öz-Bağışlayıcı      
(=el-Kaviyy)        (=el-Gafur)     
Kuvvetli       Bağışlayıcı     
(=Kaviyy)          (=Gafur)  

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

öz-Merhametli      öz-Bilen     
(=el-Rahim)      (=el-Alim)                               
Merhametli      Bilen        
(=Rahim)                      (=Alim)   

 

Burada lütfen, dikkat edip şunu açıkça idrak edelim ki, yukarıda yüce Rabbimize ait bu iki                              
en güzel “Đsimler” (=Bilen ve Merhametli ) bu Ayetlerde (=57/3, 6 ve 57/9, 28) böylece tam 
aynı formda (=Alim , Alim  ve Rahim, Rahim) olarak böylelikle özel olarak ikişer kez anılmış  
olduklarından, bu herbirinin ikinci tekrarını, yine bu bağlamdaki bu en kritik ve temel Ayetlerde 
(=74/28-30) yüce Rabbimizin bu en Bilge ve hikmetli mutlak direktifi doğrultusunda 
Tablomuzda o alt bölgede --o sağ tarafa & o sol tarafa-- böylece doğrulukla yerleştirdik, en ilkin.   

Ve sonra lütfen, dikkat edip burada şunu da açıkça idrak edelim ki, yukarıda yüce Rabbimize ait 
bu en güzel “Đsimler” (=Ölçen ve Gören) bu Ayetlerde (=57/2 ve 57/4) ilkin böylece tek olarak 
anıldıklarından, bunları derhal yine ilkin doğrulukla orada o sağ tarafa yerleştirip, daha sonra              
bu Ayetlerde (=57/3 ve 57/10) böylece yine tek olarak anılmış olan bu en güzel “Đsimlerle” 
(=Bilen ve Haberdar) o aşağıdaki sıralarda -böylece birbirine tam paralel ve denk bir mantıkta- 
doğrulukla eşleştirdik. Ve sonra yukarıda yüce Rabbimize ait bu en güzel “Đsim” (=Kuvvetli )                
bu Ayette  (=57/25) ilkin böylece bu en güzel “Đsimle” (=Üstün; --orada böylece ikinci tekrarı) 
birlikte ve hemen öncesinde anılmış olduğundan, bunu orada doğrulukla o sol tarafta bırakıp, 
akabinde bu Ayette (=57/28) böylelikle anılmış olan bu en güzel “Đsmi” (=Bağışlayıcı) bu kez 
yukarıdaki o sırada böylece doğrulukla eşleştirdik, yukarıdaki Tablomuzda böylelikle en son 
olarak; yüce Rabbimizin buradaki bu en Bilge, kusursuz ve mükemmel apaçık direktifleri 
doğrultusunda böylece yine, en ilkin. (O halde, bu bağlamda, şimdi lütfen, mutlaka bkz.              
Kuran-Haber 75/16-19)            
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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)                             
--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 “57. Sure/Bölümde” yüce Rabbimiz tarafından             
burada en başta böylece anılmış olan tüm bu en güzel “Đsimlerinin” (=57/1-29) Onun 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 “8” 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-Üstün             &   öz-Bilge        
(=el-Aziz)       (=el-Hakim)     
Üstün             &    Bilge       
(=Aziz)       (=Hakim) 

öz-Başlangıçsız             &    öz-Sonsuz     
(=el-Evvel)      (=el-Ahir)     
Başlangıçsız             &   Sonsuz     
(=Evvel)       (=Ahir) 

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

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

 

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 --(orada böylece yüce Rabbimiz tarafından özel olarak ikinci kez 
tekrarlanmış olduklarından ötürü)-- bu açıdan böylelikle “istisnai” konumda kalacak olan bu iki en güzel “Đsmin:”  

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

    Rahim          Alim                                                           
(=Merhametli)       (=Bilen)                                                                

orada bu nedenle bu ilahi Söküp-Atıcı (=Sekar) sistem tarafından, her iki tarafta, yüce Rabbimizin izniyle,                   
böylece (o ikinci tekrarlarının) uygun tarzda dışta ve hariç bırakılacağını; ve bunun akabinde ise, bu ilahi Sistemin 
bize az önce gördüğümüz Kuran-Haberdeki bu en kritik ve özel “57. Sure/Bölümdeki” tüm bu en güzel “Đsimlerin” 
istisnasız hepsini böylece o toplam “8” ikili /çift  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 Đnananlar inanç arttırsınlar, 

= o kendilerine Kitap verilmiş olanlar (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar), ve 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 muhteşem “Azametli 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-Üstün     64   42    öz-Bilge   
(=el-Aziz)           (=el-Hakim)   
Üstün      34   55    Bilge    
(=Aziz)           (=Hakim)    

öz-Başlangıçsız    2   27    öz-Sonsuz   
(=el-Evvel)          (=el-Ahir)     
Başlangıçsız    21    1    Sonsuz   
(=Evvel)           (=Ahir)    

öz-Açık      1    1    öz-Gizli   
(=el-Zahir)           (=el-Batın)   
Açık       4    0    Gizli   
(=Zahir)         (=Batın)    

öz-Ölçen     1   32    öz-Bilen     
(=el-Kadir)          (=el-Alim)                            
Ölçen      44  129    Bilen                         
(=Kadir)           (=Alim)     

öz-Merhametli             34    0    öz-Anlayışlı    
(=el-Rahim)                                  (=el-Rauf)   
Merhametli     80   10    Anlayışlı                            
(=Rahim)          (=Rauf)    

öz-Haberdar     6    9    öz-Gören   
(=el-Habir)            (=el-Basir)   
Haberdar     39   42    Gören    
(=Habir)          (=Basir)    

öz-Zengin     8   10    öz-Övülen   
(=el-Ganiyy)         (=el-Hamid)   
Zengin    12      7    Övülen  
(=Ganiyy)           (=Hamid)    
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öz-Kuvvetli    3   11    öz-Bağışlayıcı    
(=el-Kaviyy)            (=el-Gafur)      
Kuvvetli     8   80    Bağışlayıcı   
(=Kaviyy)              (=Gafur)     

    _____________     _____________                                          

     19x…      19x…  

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

öz-Merhametli             --    --    öz-Bilen    
(=el-Rahim)            (=el-Alim)   
Merhametli               --    --    Bilen   
(=Rahim)            (=Alim)   
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** Đlk olarak, burada dikkat edip şunu açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda yüce Rabbimize 
ait tüm bu en güzel “Đsimler” aynen Onun şimdi burada bu en özel ve kritik “57. Sure/Bölümde” aynen 
böylece anmış olduğu bu en özgün formlarıyla (=yani Kadiir , Aliim , Gafuur , vb.) Tabloya doğrulukla 
dahil edildi, bunun dışındaki tüm diğer --vurgusuz veya vurgulu-- bu gibi değişik formlar (=yani Kaadir , 
Aalim, Gaffaar, vb.) Tabloya asla dahil edilmediler. Bu dosdoğru, apaçık ve mükemmel Prensip             
bundan önce bu “Haşmetli Bir Mucize” dosyasında gördüğümüz yüce Rabbimize ait tüm bu “7” çift                     
en güzel “Đsimler” (=59/22-24) mucizesinde de böylece aynen izlediğimiz yüce Rabbimize ait                             
en mükemmel ve dosdoğru Đlahi Prensiptir; yüce Rabbimiz bize burada böylece içinde --o sol tarafta &             
o sağ tarafta-- asla hiçbir çelişki ve kusur olmayan, her daim böylece dosdoğru, apaçık ve mükemmel bir 
“Okunuş” (=“ 19” kodlu, Simetrik “Okunuş;” 36/69) vadetmiş olduğu üzere, böylece burada en başta. 
(=4/82 & 18/1-2 & 39/28)             

** Đkinci olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça görmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda, bu Ayetlerde 
yüce Rabbimiz tarafından böylece özellikle iki kez tekrarlanmış olan bu en güzel “Đsimler” (=öz-Üstün, 
Üstün & Bilen, Bilen & Merhametli , Merhametli ; 57/1, 25 & 57/3, 6 & 57/9, 28) herbiri böylece ve 
doğrulukla sadece “birer” kez Tabloya dahil edildiler. Ve akabinde, bu Ayetlerde (=57/3, 6 ve 57/9, 28) 
böylece tam aynı formda (=Alim , Alim  & Rahim, Rahim) olarak anılmış olan bu en güzel “Đsimlerin”  
bu herbirinin ikinci tekrarı, yine bu bağlamdaki bu en kritik ve temel Ayetlerde (=74/28-30)                                  
yüce Rabbimizin bu en Bilge ve hikmetli mutlak direktifi doğrultusunda yukarıdaki Tablomuzda                              
o alt bölgeye --o sağ tarafta ve o sol tarafta-- böylece doğrulukla yerleştirildi.        

** Üçüncü olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça görmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda                                
yüce Rabbimize ait bu en güzel “Đsimleri” (=öz-Ölçen & öz-Bilen, ve öz-Merhametli & öz-Anlayışlı) 
yine bu Ayetlerde (=16/101-102) yüce Rabbimizin bu en Bilge ve hikmetli kesin direktifi doğrultusunda   
burada da yine tam Simetrik ve mükemmel bir tarzda (=yani burada yukarıdan dördüncü ve aşağıdan yine 
dördüncü sırada, Tablomuzun tam ortasında) böylece “yer değiştirerek” özel olarak ters bir sıralamayla 
yerleştirdik. O halde, şimdi yüce Rabbimizin bu bağlamdaki o en Bilge ve mucizevi mutlak direktifine 
tanık olmak için, lütfen, o “Muhteşem Bir Mucize” dosyası içinde açıkça sunulmuş olan bu (16/101-102) 
Ayetlerini muhakkak tekrar görmeliyiz, en başta.         

** Dördüncü olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça görmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda,                                
burada bu en kritik ve özel “57. Sure/Bölümde” böylece başına bir (“el” = “öz”) takısı almış veya                        
bazen de almamış olabilen, ve böylece mutlak “tek Kelimeden” oluşan, yüce Rabbimize ait tüm bu                         
en güzel “Đsimleri” bu Tabloya doğrulukla ve eksiksiz olarak yerleştirdik. Başına “zu” = “sahip” eki gelen 
ve böylece başına hiçbir zaman bir (“el” = “öz”) takısı alması mümkün olmayan, ve de böylece her zaman  
en az mutlak “iki Kelimeden” oluşan diğer (örneğin, “zu elfadli elazim” gibi) o en özgün “Sıfatlar” ise 
burada böylelikle en baştan beri böylece ve doğrulukla bu “Azametli Planlamanın” tamamen kapsamı 
dışında tutuldular.        
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** Son olarak, burada mutlaka Kuran-Haberde bu bağlamdaki şu en kritik ve temel Ayeti de (=2/106) 
şöylece muhakkak hatırlamalıyız yine, en başta: 

=======             
106- Biz ne zaman bir “Đşareti” (=yani burada “Kelimeyi”) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda o alt bölgede, 
böylece o sol tarafta veya o sağ tarafta-- iptal etsek,         
veya onu --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda o alt bölgede, böylece o sol tarafta veya o sağ tarafta-- terk 
ettirsek,                                                     
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda o üst bölgede, o sol tarafta veya o sağ tarafta böylece-- onlardan                     
“daha hayırlısını” (=bihayrin minha), veya tam “benzerini/aynısını” (=misliha) getiririz.       

Öyleyse, bilmedin mi, şüphesiz Al-lah her istem üzerinde --burada özellikle ve en başta, böylece de 
Matematiksel açıdan-- tam Ölçendir! (2/106)            
=======   

O halde, şimdi burada bu “Azametli Mucizede” de böylelikle ve açıkça tekrar tanık olduğumuz üzere,               
yüce Rabbimiz burada özel olarak iki kez anmış olduğu o en güzel “Đsimlerinin” (=Merhametli ve Bilen) 
o ikinci tekrarlarını şimdi, 19 kodlu o Tablolarda o alt bölgede, o sol tarafta ve o sağ tarafta bize böylece                    
yasal olarak terk ettirdiğinde bunların tam “benzerini/aynısını” (=yani orada yine “Merhametli ve Bilen” 
en güzel “Đsimlerini”) şimdi, 19 kodlu o Tablolarda o üst bölgede, o sol tarafta ve o sağ tarafta kusursuz 
bir tarzda zaten halihazırda getirmiş bulunmaktadır, en baştan beri;      
fakat örneğin, bundan önceki o “Şanlı Mucizede” yüce Rabbimiz oradaki o iki terimi (=yani ikiyüzlüler 
ve inkarcılar ) şimdi, 19 kodlu o Tablolarda o alt bölgede, o sol tarafta ve o sağ tarafta böylece mutlak 
olarak iptal ettiğinde, bunların kesin “daha hayırlısını” (=yani teslim olucular ve inananlar terimlerini)                 
şimdi, 19 kodlu o Tablolarda o üst bölgede, o sol tarafta ve o sağ tarafta böylece mükemmel bir tarzda 
getirmiş bulunmaktadır orada.            
Dolayısıyla, her ne vakit 19 kodlu o Tablolarda o alt bölgede, böyle “olumlu/itibarlı terimler” görürsek,  
bunu derhal yukarıdaki bu birinci mantık içinde; ve her ne vakit 19 kodlu o Tablolarda o alt bölgede, 
böyle “olumsuz/hakir terimler” görürsek, bunu derhal yukarıdaki bu ikinci mantık içinde algılamalıyız                 
her daim, yüce Rabbimizin bu bağlamda bu en kritik ve temel Ayetlerde (=2/106 & 74/26-31) böylece           
en Bilge ve hikmetli bir tarzda vermiş olduğu bu mutlak direktifleri doğrultusunda yine, en ilkin.       
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O halde, burada şimdi de Kuran-Haberde bu bağlamdaki bu en kritik ve mucizevi Ayetleri de 
şöylece mutlak olarak görelim, birlikte: 

=======                
180- Ve Al-laha aittir --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta & o sağ 
tarafta-- o en güzel “Đsimler;” öyleyse, Onu (her daim) bunlarla (dua edip) çağırın!                       
Ve Onun (bu) “Đsimleri” hakkında --şimdi, “19” kodlu o Tablolarda da, o sol taraf & o sağ                  
taraf aleyhine-- çarpıtma yapanları bırakın; onlar bu yaptıklarından ötürü cezalandırılacaklar!                   
(7/180) 

*** 

40- Şüphesiz, --(yukarıda bildirildiği üzere, yüce Al-laha ait o en güzel “Đsimler” ile ilgili)-- 
“Đşaretlerimiz” hakkında çarpıtma yapanlar Bizden gizli kalamazlar! O halde,  artık Kıyamet 
Gününde o Ateşe atılacak olanlar mı daha iyidir, yoksa güvenlik içinde gelecek olanlar mı?   
O halde, haydi --(yukarıda Onun bu en güzel “Đsimleri” hakkında artık böylelikle nankörce 
çarpıtma yapmak üzere; 7/180 & 5/41 & … veya bunları dürüstçe inceleyip böylece derhal 
doğrulukla ve yürekten onaylamak üzere; 32/15-17 & 17/107-109 & …)-- dilediğiniz şekilde 
çalışın; şüphesiz O, (tüm bu) çalıştıklarınızı görendir!      

41- Fakat (şimdi) kendilerine geldiğinde, bu “Anışı” (=yüce Rabbimize ait yukarıdaki tüm bu            
en güzel “Đsimleri” kapsayan buradaki “19” kodlu, bu en muazzam Simetrik Mucizeye de bir 
atıftır, burada böylece en başta ve özellikle bir “Anış” (=Zikr) olarak da nitelendirilmiş olan: 
74/26-31 = 39/23); ve şüphesiz o Üstün bir “Yazıttır ” (=yine buradaki “19” kodlu, bu                        
en muazzam Simetrik Mucizeye de bir atıftır, burada böylece en başta ve özellikle bir “Yazıt” 
(=Kitab) olarak da vasıflandırılmış olan: 39/23 = 74/26-31)!      

42- Batıl ona --(gökteki bu korunmuş asli Nüshası itibarıyla; 56/77-80 orada)-- önünden ve 
ardından asla yaklaşamaz. O, (böylece) bir indirmedir --işte şimdi, burada “19” kodlu o 
Tablolarda da, o sol taraftan ötürü de-- en Bilge, --o sağ taraftan ötürü de-- en Övülen (Al-lah) 
tarafından!   

(Kuran-Haber 41/40-42)           
=======     
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O halde, burada şimdi, hz. Davud ve de hz. Muhammedin (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), çünkü 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 bu (Mesih ve 
Mehdi) torunları “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 emri altında gelen o (kulu); biz (=tüm o şerefli Peygamberler) seni (böylece) Rabbin 
katından selamlarız!             

(Mezmurlar-Zebur 118/19-26)          

******  
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=======                                   
15- Hz. Davud (a.s.) şöyle haber verdi: Fakat Sen, ey Rab, --işte şimdi, burada “19” kodlu o 
Tablolarda da, o sol tarafta-- “Merhametli ,” ve --o sağ tarafta-- “Anlayışlı” olan Al-lahsın!     
Tez öfkelenmeyen, ve --şimdi, burada yine o sol tarafta-- “Lütufta ,” ve --o sağ tarafta--
“Sadakatte” cömert olansın!             

16- Öyleyse, lütfen, yönel bana ve --işte şimdi, burada yine “19” kodlu o Tablolarda da, o sağ 
tarafta-- “Anlayışlı” ol bana; ve lütfen, --şimdi, burada o sol tarafta da-- o “Kuvvetini ” bağışla 
bu kuluna (=burada böylece uzun zamandır beklenen o vadedilmiş Mesih torunu bu “Misak 
Elçisi/MESAJINA” dair de özel bir atıftır), ve böylece kurtar o hizmetkar hanım kulunun 
oğlunu!   

17- Ve lütfen, --(burada yine böylece uzun zamandır beklenen o vadedilmiş Mesih torunu                    
bu “Misak Elçisi/MESAJIndan” ötürü “19” kodlu)-- bir “Đşaret” göster bana Đyilik üzere, ta ki                    
tüm o benden nefret edenler --(işte şimdi vakti gelince, burada böylece)-- onu görüp utansınlar; 
çünki Sen, ey Rab, --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- böylece bana 
“yardım ettin ,” ve --o sağ tarafta da-- böylece bana “umut verdin !”     

(Mezmurlar-Zebur 86/15-17)  

 

1- Hz. Davud (a.s.) şöyle haber verdi: Rabbi övgüyle anın! Ben bütün yüreğimle Rabbe 
şükredeceğim; tüm o erdemlilerin toplantısında ve kalabalık içinde de.  

2- Çünki Rabbin --işte şimdi, yine burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta & o sağ                
tarafta da-- o “Đşleri ” büyüktür; tüm bunlar (bunlardan) zevk alanlar tarafından tefekkür 
edilecektir!                               

3- O halde, Onun bu “Đşi” --işte şimdi, yine burada o sol tarafta-- “harikadır ,” ve --o sağ  
tarafta-- “muhteşemdir;” ve Onun --“19” kodlu-- “Doğrulu ğu” böylece sonsuza kadar baki 
kalacaktır!  

4- Çünki O, tüm bu --“19” kodlu-- “Harikaları ” daima anılmak üzere yarattı; o halde, Rab                               
--işte şimdi, yine burada o sağ tarafta-- böylece “Anlayışlı,” ve --o sol tarafta-- “Lütufkardır !”       

5- Đşte O, Kendisinden korkanlara “yiyecek” de verdi (bu hususta, lütfen, şimdi o “Enfes Bir 
Mucize” dosyasını da mutlaka görmeliyiz, en başta); ve O, Kendi “Misakını” (=buradaki bu               
en kritik ve önemli bu “Misak Elçisi/MESAJI;” lütfen, bkz. Tevrat, Tesniye 18/18-19 = 32/1-2) 
sonsuza kadar anar!      
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6- Ve O, kendilerine milletlerin --“19” kodlu-- “Mirasını ” emanet vererek, böylece Kendi 
halkına --işte şimdi, yine burada o sol tarafta & o sağ tarafta da-- o “Đşlerinin ” gücünü bildirdi!   

7- O halde, Onun iki-elinin bu “Đşleri ” --işte şimdi, yine burada o sol tarafta böylece-- 
“Gerçektir ,” ve --o sağ tarafta da böylece-- “Haktır ;” böylelikle Onun o --“19” kodlu-- 
“Yasaları” kesindir!  

8- Onlar böylece ayakta tutulur sonsuza ve ebede kadar! Onlar böylece yerine getirilecektir                       
--işte şimdi, yine burada o sol tarafta-- “Gerçek,” ve --o sağ tarafta-- “Doğruluk ” üzere!    

9- Ve O, artık böylece Kendi halkına --“19” kodlu-- “Kurtulu ş” gönderdi; O, şimdi böylece                
Kendi “Misakını” (=böylece buradaki bu en kritik ve önemli bu “Misak Elçisi/MESAJI” yine; 

lütfen, bu hususta tekrar en başta mutlaka yine bkz. Mezmurlar-Zebur 118/19-26) sonsuza dek                 

geçerli kıldı!              
O halde, Onun “Đsmi” --işte şimdi, yine burada o sol tarafta-- “Kutsaldır ,” ve --o sağ tarafta da-- 
“Müthi ştir !”               

10- Rab korkusu --işte şimdi, yine burada o sol tarafta-- “Hikmetin ” başlangıcıdır; Onun --o sağ 
tarafta-- “Emirlerini ” yerine getiren herkes anlayış sahibi olur! Onun --“19” kodlu-- “Övgüsü” 
böylece sonsuza kadar devam edecektir!  

(Mezmurlar-Zebur 111/1-10)              
======= 
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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 Mesajlarımı şimdi burada hazır bulunmayan (gaip)                 
kimselere de muhakkak iletmelidirler. Çünki böylece şimdi burada hazır bulunan (şahit) kimseler                       
benim bu Mesajlarımı nihayetinde (=yine özellikle, bu Son Günde/BinYılda  gönderileceğini  
daha önce önemle işaret edip açıkça bildirdiği, bu Mehdi torunu “Misak Elçisi/MESAJI” (bunun 
için, lütfen, şimdi hem de, mutlaka en ilkin yine bkz. Kuran, A. Đmran 81 = Ahzap 7-8) 
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)              
*******          

=======             
2- Doğru sözlü Ebu Bekir (r.a.) şöyle rivayet etti: Ben Allah Resulünden bana bir dua 
öğretmesini istedim, ta ki niyazımda Allaha daima bununla dua edeyim. Bunun üzerine,                      
hz. Muhammed (a.s.) bana her daim Allaha şöyle niyaz etmemi buyurdu: Ey Allahım, ben kendi 
canıma çokça haksızlık ettim, ve tüm günahları ancak Sen bağışlarsın! O halde, lütfen, beni 
“Kendi Katından” bir Bağışlamayla bağışla, ve bana Merhamet et; ve ancak Sen --işte, şimdi 
burada en başta “19” kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta böylece-- “en Bağışlayıcısın,” ve                       
--o sol tarafta da böylece-- “en Merhametlisin!” (Buhari’den)    

3- Hz. Muhammed (a.s.) şöyle buyurdu: … Đşte, böyle gerçek bir inanan namazını toplulukla 
beraber kıldığında, Melekler orada, o böylece (o Camide) namaz yerinde kaldığı müddetçe, onun 
için Allahın “nimetlerini ,” ve Allahın “bağışlamasını” dilerler. Ve derler: Ey Allahımız, lütfen, 
o “nimetlerini ” ona lutfet, ve lütfen, ona karşı --işte, şimdi burada da en başta “19” kodlu o 
Tablolarda da, o sol tarafta böylece-- “en Merhametli,” ve --o sağ tarafta da böylece--                               
“en Anlayışlı” ol! Ve böyle biri hep namaz kılıyor sayılır, --(işte, şimdi bu Son Günde/BinYılda  
gönderileceğini daha önce önemle işaret edip açıkça bildirdiği, bu Mehdi torunu “Misak 
Elçisi/MESAJI” zamanında aslen ve böylece bu gerçek bilinçle kılınacak)-- bu “namazı” ümitle 
beklediği sürece! (Buhari’den)    
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4- Hz. Muhammed (a.s.) şöyle buyurdu: Allahın 99 “Đsimleri” (=Onun şimdi burada                 
bu Kuran-Haberde böylece toplam tam “99” kez anılmış olan tüm bu en güzel “Đsimlerine”                          
en hikmetli ve mucizevi bir atıftır böylece en başta); o halde, her kim --işte, şimdi burada                 
“19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta böylece-- onlara “iman eder,” ve --o sağ tarafta-- buna 
uygun “hareket ederse,” Cennete girecektir; ve Allah mutlak “Vitr’dir” (=yani “Bir’dir”) ve 
(dolayısıyla da) O, “vitr” (=yani “tek” sayılı) olanı sever! (Buhari’den)          
=======  

O halde, işte şimdi, yukarıdaki Tablomuzda yer alan o en baştaki bu “bir” çift en güzel 
“Đsimleri” (=öz-Üstün & öz-Bilge) böylece yüce Rabbimizin mutlak “Vitr’i” (=yani “Bir’liği” 
için) özel olarak seçip ayırdıktan sonra, geriye kalan yine bu “vitr” (=yani “tek” sayılı) “7” çift              
en güzel “Đsimleri” içinde yukarıda böylece vurgulanan bu 99 en güzel “Đsimleri” böyle 
mükemmel Simetrik ve en özgün bir tarzda aynen şöylece ve tastamam bulmuş olacağız burada: 

öz-Başlangıçsız   2 *             
(=el-Evvel)       

*         1  öz-Gizli         
(=el-Batın) 

*        32         öz-Bilen    
                  (=el-Alim) 

öz-Merhametli   34 *            
(=el-Rahim)            

öz-Haberdar   6 *          
(=el-Habir) 

*        10         öz-Övülen    
            (=el-Hamid) 

öz-Kuvvetli    3 11        öz-Bağışlayıcı            
(=el-Kaviyy)              (=el-Gafur)        

    _______   _______ 

           45    +   54 

 =“ 99”  
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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 tarafta & o sağ tarafta-- uzun zamandır beklenen Mehdi torunu bu “Misak 
Elçisi/MESAJIna” böylece de tam destek vermek üzere, en baştan beri böylelikle özel olarak 
miras bırakmış olduğunu da mutlak hatırlayıp idrak etmeliyiz yine, en ilkin.)   
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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 yirmi-dokuzuncu                                           
en Has ve muhteşem bu “Azametli” 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              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


