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         KURAN-HABER’DE                                                                                           
O ANAHTAR “KEL ĐMELER” 

Burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde “Birinci Surede/Bölümde” en başta böylece                  
özel olarak anmış olduğu tüm o anahtar “Kelimelerin” (1/1-7) daha sonra sonuçta bize yine 
böylece nasıl “19” kodlu, en muazzam bir “Simetrik Planlama” (=74/26-31) verecek şekilde 
tüm Kuran-Haber boyunca da böylelikle en Üstün ve mucizevi bir tarzda anılmış olduklarına 
hayranlıkla tanık olacağız, birlikte.  

O halde, burada şimdi, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde “Birinci Surede/Bölümde” (*bu                      
Birinci Sure/Bölüm başında bulunan “besmelenin” (=bismi Al-lah, al-rahman, al-rahim) 1. Ayet 
olması (tüm diğer Sure/Bölümlerin başında bulunan hiçbir “besmeleye” Ayet numarası 
verilmemiştir), ve her namazda da en başta okunulması işaret olunmuş bir Dua niteliğinde olması 
açısından da, en özgün ve önemli bir yere sahip kılınmıştır yüce Rabbimiz tarafından)-- en başta 
böylece özel olarak anmış olduğu tüm o anahtar “Kelimeleri” (1/1-7) aşağıda daha sonra                   
tüm Kuran-Haber boyunca da özel olarak anılmış oldukları tüm bu ilgili --Bölüm/Ayet 
numaralarında-- böylece birer birer görüp idrak edelim, en ilkin:  

ad (=sm, esm)              

toplam 21 kez anılmış 

1/1    6/119  11/41  22/36  55/78  69/52  87/1   
5/4    6/121  22/28  22/40  56/74  73/8  87/15  
6/118  6/138  22/34  27/30  56/96  76/25  96/1 

Yetke (=Rab, Rabben)            

toplam 151 kez anılmış 

1/2     23/86  28/30  45/36  3/38  19/8  27/19  
2/131    23/86  32/2  45/36  3/40  19/10  27/44  
5/28     23/116  34/15  51/23  3/41  20/25  28/16  
6/45    26/16  36/58  53/49  3/47  20/84  28/17  
6/71    26/23  37/5  55/17  5/25  20/114  28/21  
6/162    26/24  37/5  55/17  7/143  20/125  28/24  
6/164    26/26  37/87  56/80  7/151  21/89  28/33  
7/54     26/28  37/126  59/16  7/155  21/112  29/30  
7/61     26/47  37/180  69/43  11/45  23/26  37/100  
7/67    26/48  37/182  70/40  11/47  23/29  38/35   
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7/104    26/77  38/66  73/9  12/33  23/39  38/79  
7/121    26/98  39/75  78/37  12/101  23/93   43/88  
7/122    26/109  40/64  81/29  14/35  23/94  46/15  
10/10    26/127  40/65  83/6  14/36  23/97  63/10  
10/37    26/145  40/66  106/3  14/40  23/98  66/11  
13/16    26/164  41/9  113/1  15/36  23/99  71/5  
17/102   26/180  43/46  114/1  15/39  23/118  71/21  
18/14    26/192  43/82  6/164  17/24  25/30  71/26  
19/65    27/8  43/82  2/126  17/80  26/12  71/28  
20/70   27/26  44/7  2/260  19/4  26/83    
21/22    27/44  44/8  3/35  19/4  26/117    
21/56  27/91  45/36  3/36  19/6  26/169      

 

gün (=yevm, yevmen)             

toplam 360 kez anılmış 

1/4       10/15  19/39  30/56  46/34  79/6  30/42  

2/85    10/28  19/85  32/5  46/35  79/35  30/57  

2/113   10/45  19/95  32/25  50/20  79/46  37/33  

2/174   10/60  20/59  32/29  50/30  80/34  40/9  

2/212   10/93  20/100 33/44  50/34  82/15  42/47  

2/254   11/3  20/101 33/66  50/41  82/17  43/67  

2/259   11/8  20/102 34/30  50/42  82/18  45/27  

3/9    11/26  20/124 34/40  50/42  82/19  52/11  

3/25    11/60  21/47  35/14  50/44  83/5  55/39  

3/30    11/77  21/104 37/20  51/12  83/6  69/15  

3/55    11/84  22/2  37/21  51/13  83/11  69/16  

3/77    11/98  22/9  37/144 52/9  86/9  69/17  

3/106   11/99  22/17  38/16  52/13  90/14  69/18  

3/155   11/103 22/55  38/26  52/46  101/4  74/9  

3/161   11/103 22/69  38/53  54/6  2/48  75/10  

3/166   11/105 23/16  38/78  54/8  2/123  75/12  

3/180   14/18  23/100 38/79  54/19  2/259  75/13  

3/185    14/31  23/113 38/81  54/48  2/281  75/22 
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3/194     14/41  24/24  39/13  55/29  18/19  75/24  

4/87     14/42  24/64  39/15  56/50  20/104 75/30  

4/109   14/44  25/17  39/24  56/56  22/47  77/15  

4/141   14/48  25/22  39/31  57/12  23/113 77/19  

4/159    15/35  25/25  39/47  57/13  24/37  77/24  

5/14     15/36  25/27  39/60  58/6  25/26  77/28  

5/36    15/38  25/69  39/67  58/7  31/33  77/34  

5/64    16/25  26/38  40/15  58/18  40/49  77/37  

5/109    16/27  26/82  40/16  60/3  73/17  77/40  

5/119    16/80  26/87  40/18  62/9  76/7  77/45  

6/12     16/80  26/88  40/27  64/9  76/10  77/47  

6/15     16/84  26/135 40/30  64/9  76/27  77/49  

6/22     16/89  26/155 40/32  64/9  3/167  79/8  

6/73     16/92  26/156 40/33  66/8  4/42  80/37  

6/73    16/111 26/189 40/46  68/39  6/16  80/38  

6/128    16/124 26/189 40/51  68/42  7/8  80/40  

6/141    17/13  27/83  40/52  70/4  8/16  82/19  

6/158    17/52  27/87  41/19  70/8  14/49  83/10  

7/14     17/58  28/41  41/40  70/26  16/87  83/15  

7/32     17/62  28/42  41/47  70/43  18/99  88/2  

7/53     17/71  28/61  42/7  73/14  18/100 88/8  

7/59    17/97  28/62  42/45  74/9  20/102 89/23  

7/163    18/19  28/65  42/47  74/46  20/108 89/23  

7/163    18/47  28/71  43/65  75/1  20/109 89/25  

7/167    18/52  28/72  44/10  75/6  22/56  99/4  

7/172    18/105 28/74  44/16  77/12  23/101 99/6  

8/41    19/15  29/13  44/40  77/13  24/25             100/11  

8/41     19/15  29/25  44/41  77/14  25/22             102/8  

9/3    19/15  29/55  45/17  77/35  25/24  11/66  

9/25     19/33  30/12  45/26  77/38  25/26  70/11  

9/35     19/33  30/14  45/27  78/17  27/89    

9/36    19/33  30/43  46/5  78/18  28/66    

9/77    19/37  30/55  46/20  78/38  30/4    

9/108  19/38  30/56  46/21  78/40  30/14    
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Yönetici (=Melik, Meliken)            

toplam 7 kez anılmış 

1/4            2/246    2/247   3/26    18/79   43/77   114/2 

 

yordam (=sırat, sıraten)           

toplam 37 kez anılmış 

1/7    6/39  11/56  22/24  36/61  43/64  48/20  

2/142    6/87  14/1  22/54  37/23  67/22    

2/213   6/126  15/41  23/73  42/52  4/68    

3/51    6/161  16/76  24/46  42/53  4/175    

3/101   7/86  16/121 34/6  43/43  19/43    

5/16     10/25   19/36  36/4  43/61  48/2 

dışarısı (=gayr, gayren)            

toplam 127 kez anılmış 

1/7     4/81  6/119  11/63  22/8  31/10  47/15  

2/59    4/82  6/140  11/65  22/31  31/20  48/25  

2/61    4/95  6/141  11/76  22/40  33/53  50/31  

2/173   4/115  6/141  11/101 23/6  33/58  51/36  

2/173   4/155  6/144  11/108 24/27  35/3  52/35  

2/212   5/1  6/145  11/109 24/29  35/37  52/43  

2/240   5/3  6/145  13/2  24/31  38/39  56/86  

3/21    5/3  6/164  13/4  24/38  39/10  68/3  

3/27    5/5  7/33  14/37  24/60  39/28  70/28  

3/37    5/32  7/53  14/48  27/12  39/64  70/30  

3/83    5/77  7/140  16/21  27/22  40/35  74/10  

3/85    6/14  7/146  16/25  28/32  40/40  84/25  

3/112    6/40  7/162  16/52  28/39  40/56  95/6  

3/154   6/46  8/7  16/115 28/50  40/75    

3/181   6/93  9/2  16/115 28/71  41/8    

4/12    6/99  9/3  18/74  28/72  41/15    

4/24    6/100  10/15  20/22  30/29  42/42     
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4/25     6/108  10/23  22/3  30/55  43/18    

4/46  6/114  11/46  22/5  31/6  46/20    

 

öz-Bağışlayan (=al-Rahman, lil-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-Bağışlayıcı (=al-Rahim, lil-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  

 

öz-övgü (=al-hamd, lil-hamd)          

toplam 28 kez anılmış 

1/2      14/39  27/15  30/18  35/34  40/65    

6/1     16/75  27/59  31/25  37/182 45/36    

6/45     17/111 27/93  34/1  39/29  64/1    

7/43    18/1  28/70  34/1  39/74      

10/10  23/28  29/63  35/1  39/75 
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Öz-İlah (=Al-lah, Lil-lah)           

toplam 2698 kez anılmış 

(*Yüce Rabbimize ait bu en özgün ve biricik Đsminin: Al-lah, ve/veya Lil-lah şeklinde                        
tüm Kuran-Haber boyunca böylelikle en özel olarak anılmış olduğu tüm Ayetleri en açık ve net 
bir tazda görüp idrak edebilmek için, lütfen, şimdi “Devasa Bir Mucize 1” dosyasına bakmalıyız)   

 

öz-sapkınlar (=al-dallin/un, lil-dallin/un)        

toplam 9 kez anılmış 

1/7    3/90  15/56  26/86  56/92      

2/198   6/77  26/20  56/51 

öz-kitleler (=al-alemin/un, lil-alemin/un)        

toplam 73 kez anılmış 

1/2      5/28  7/104  26/16  26/192 37/182 56/80  

2/47    5/115  7/121  26/23  27/8  38/87  59/16  

2/122   6/45  7/140  26/47  27/44  39/75  68/52  

2/131   6/71  10/10  26/77  28/30  40/64  69/43  

2/251   6/86  10/37  26/98  29/6  40/65  81/27  

3/33    6/90  12/104 26/109 29/10  40/66  81/29  

3/42    6/162  15/70  26/127 29/15  41/9  83/6  

3/96    7/54  21/71  26/145 29/28  43/46    

3/97    7/61  21/91  26/164 32/2  44/32    

3/108   7/67  21/107 26/165 37/79  45/16    

5/20     7/80   25/1  26/180 37/87  45/36  

 

öz-din (=al-din, lil-din)           

toplam 53 kez anılmış 

1/4    8/72  15/35  31/32  40/65  60/8  82/18  

2/132   9/11  16/52  33/5  42/13  60/9  83/11   

2/193   9/33  22/78  37/20  42/13  61/9  95/7  

2/206    9/36  26/82  38/78  42/21  70/26  98/5   
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3/19    9/122  29/65  39/2  48/28  74/46  107/1  

4/46    10/22  30/30  39/3  51/6  82/9    

7/29     10/105 30/30  39/11  51/12  82/15    

8/39     12/40  30/43  40/14  56/56  82/17 

öz-yordam (=al-sırat, lil-sırat)          

toplam 6 kez anılmış 

1/6  20/135 23/74  36/66  37/118 38/22 

 

öz-dosdoğru (=al-mustakim, lil-mustakim)         

toplam 5 kez anılmış 

1/6  7/16  17/35  26/182 37/118 

öz-azarlanmış (=al-mağdub, lil-mağdub)       

toplam 1 kez anılmış 

1/7 
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O halde, işte şimdi burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde “Birinci Surede/Bölümde” 
böylece en Bilge ve hikmetli bir tarzda anılmış olan tüm bu (“el” = “öz” takısız) özgün terimleri 
şöylece görüp açıkça tespit edelim, en ilkin:           

=======               
1- Al-lahın adıyla, öz-bağışlayan, öz-bağışlayıcı.        
2- öz-övgü Al-lahındır, öz-kitlelerin Yetkesi (olan).          
3- öz-bağışlayandır, öz-bağışlayıcıdır.         
4- Yöneticisidir  öz-din gününün.           
5- yalnız-Sana eğiliriz, ve yalnız-Sana yalvarırız.         
6- (öyleyse), ilet-bizi öz-yordamına öz-dosdoğru (olan).        
7- (o) yordamına onların, nimetlendirdiğin kendi-üzerlerine, dışarısına (o) öz-azarlanmışların             
kendi-üzerlerine, ve de öz-sapkınların.    

(Kuran-Haber 1/1-7)             

======= 

O halde, burada şimdi yukarıdaki o birinci (“el” = “öz” takısız) özgün terimi (=ad) yukarıdaki              
bu ikinci (“el” = “öz” takısız) en özgün terimle (=Yetke) şöylece karşılıklı olarak yerleştireceğiz 
Tablomuzda, en ilkin:  

  ad         Yetke     
  (=esm)       (=Rab) 

Ve akabinde, şimdi yukarıdaki o üçüncü (“el” = “öz” takısız) en özgün terimi (=Yönetici) 
yukarıdaki bu dördüncü (“el” = “öz” takısız) özgün terimle (=gün) şöylece karşılıklı olarak 
yerleştireceğiz Tablomuzda:  

gün        Yönetici      
(=yevm)       (=Melik )  

(*Burada lütfen, şunu açıkça görüp idrak edelim ki, yukarıdaki bu ikinci sıra, Tablomuzdaki bu birinci grup                            

(“el” = “öz” takısız) özgün terimlerin tam “orta” sırası olacağı için, şimdi yukarıdaki bu iki özgün terimi istisnai olarak 

böylece özellikle ters bir sıralamayla yerleştirdik burada; ve bu aynı metodu Tablomuzdaki o ikinci grup                               

(“el” = “öz” takılı) özgün terimlerin tam “orta” sırasında da böylece aynen uygulayacağız, yüce Rabbimizin buradaki 

bu en Bilge ve hikmetli direktifi doğrultusunda yine, en başta; 16/101-102.)   
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Ve akabinde, şimdi yukarıdaki o beşinci (“el” = “öz” takısız) özgün terimi (=yordam) 
yukarıdaki bu altıncı (“el” = “öz” takısız) özgün terimle (=dışarısı) şöylece karşılıklı olarak 
yerleştireceğiz Tablomuzda, son olarak: 

yordam       dışarısı    
 (=sırat)       (=gayr) 

O halde, işte şimdi de, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde “Birinci Surede/Bölümde” 
böylece yine en Bilge ve hikmetli bir tarzda anılmış olan tüm bu (“el” = “öz” takılı) özgün 
terimleri de yine şöylece görüp açıkça tespit edelim, en ilkin:         
=======               
1- Al-lahın  adıyla, öz-bağışlayan, öz-bağışlayıcı.        
2- öz-övgü Al-lahındır , öz-kitlelerin  Yetkesi (olan).         
3- öz-bağışlayandır, öz-bağışlayıcıdır.         
4- Yöneticisidir öz-din gününün.           
5- yalnız-Sana eğiliriz, ve yalnız-Sana yalvarırız.         
6- (öyleyse), ilet-bizi öz-yordamına öz-dosdoğru  (olan).        
7- (o) yordamına onların, nimetlendirdiğin kendi-üzerlerine, dışarısına (o) öz-azarlanmışların              
kendi-üzerlerine, ve de öz-sapkınların.    

(Kuran-Haber 1/1-7)             

======= 

O halde, burada şimdi yukarıdaki o birinci (“el” = “öz” takılı) özgün terimi (=öz-bağışlayan) 
yukarıdaki bu ikinci (“el” = “öz” takılı) özgün terimle (=öz-bağışlayıcı) şöylece karşılıklı olarak 
yerleştireceğiz Tablomuzda, en ilkin:  

   öz-bağışlayan      öz-bağışlayıcı     
  (=al-rahman)      (=al-rahim) 

Ve akabinde, şimdi yukarıdaki o üçüncü (“el” = “öz” takılı) özgün terimi (=öz-övgü) yukarıdaki 
bu dördüncü (“El” = “Öz” takılı) en özgün Terimle (=Öz-Đlah) şöylece karşılıklı olarak 
yerleştireceğiz Tablomuzda:  

öz-övgü        Öz-Đlah     
(=al-hamd)      (=Al-lah )               

(*Burada lütfen, dikkat edip şunu açıkça görelim ki, yukarıdaki bu en özgün terimler (=en başta Al-lah, 
ve akabinde öz-bağışlayan ve öz-bağışlayıcı) yukarıdaki Ayetlerde ikişer kez anılmış olup, burada             
yüce Rabbimizin en Bilge ve hikmetli emriyle herbiri böylece birer kez Tabloda yer alacaktır.)       
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Ve akabinde, şimdi yukarıdaki o -çoğul- beşinci (“el” = “öz” takılı) özgün terimi (=öz-kitleler) 
yukarıdaki bu -çoğul- onuncu (“el” = “öz” takılı) özgün terimle (=öz-sapkınlar) şöylece 
karşılıklı olarak yerleştireceğiz Tablomuzda, 

öz-sapkınlar       öz-kitleler      
 (=al-dallin )      (=al-alemin) 

(*Burada lütfen, şunu açıkça görüp idrak edelim ki, yukarıdaki bu üçüncü sıra, Tablomuzdaki bu ikinci grup                       

(“el” = “öz” takılı) özgün terimlerin tam “orta” sırası olacağı için, şimdi yukarıdaki bu iki özgün terimi yine istisnai 

olarak böylece özellikle ters bir sıralamayla yerleştirdik burada da. Burada yüce Rabbimizin bu bağlamdaki                             

bu en Hikmetli ve mucizevi Bilgi ve direktifine tanık olmak için, lütfen, şimdi tekrar “Muhteşem Bir Mucize” dosyası 

içinde açıkça sunulmuş olan 16/101-102 Ayetlerini de görmeliyiz, en ilkin.)  

Ve akabinde, şimdi yukarıdaki o altıncı (“el” = “öz” takılı) özgün terimi (=öz-din) yukarıdaki  
bu yedinci (“el” = “öz” takılı) özgün terimle (=öz-yordam) şöylece karşılıklı olarak 
yerleştireceğiz Tablomuzda, 

öz-din       öz-yordam      
 (=al-din)      (=al-sırat) 

Ve akabinde, şimdi yukarıdaki o sekizinci (“el” = “öz” takılı) özgün terimi (=öz-dosdoğru ) 
yukarıdaki bu dokuzuncu (“el” = “öz” takılı) özgün terimle (=öz-azarlanmış) şöylece karşılıklı 
olarak yerleştireceğiz Tablomuzda, son olarak: 

öz-dosdoğru       öz-azarlanmış     
 (=al-mustakim)     (=al-mağdub) 

 

Ve nihayetinde, yukarıdaki Ayetlerde özel olarak böylece ve ikinci kez tekrarlanmış olan bu                         
iki özgün terim (=al-rahman ve al-rahim)    

öz-bağışlayan     öz-bağışlayıcı                             
(=al-rahman)     (=al-rahim) 

Kuran-Haberde yüce Rabbimizin bu bağlamda bu en kritik ve temel Ayetlerdeki (=74/28-30)             
bu açık ve kesin direktifi doğrultusunda --o sol tarafta ve o sağ tarafta-- böylece “dışta” ve 
“hariç” bırakılacaktır (=74/28); çünki bu iki özgün terim en başta özel olarak o birinci kez 
anılışlarında yüce Rabbimizin en Bilge ve hikmetli emriyle halihazırda zaten Tabloya böylece 
mükemmel bir şekilde ve doğrulukla dahil edilmiş bulunmaktadırlar.     
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O halde, şimdi burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bu “19” kodlu, en muazzam “Simetrik  
Mucizeyi” böylelikle açıkça tarif edip netçe 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 /çiftli (=mesaniye)                             
--burada tüm bu anahtar “Kelimeleri” de böylece-- kapsayan bir Yazılı Belge olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra Kuran-Haberde bu “Birinci Sure/Bölümde” böylece anılmış olan tüm bu anahtar 
“Kelimelerin” yüce Rabbimiz tarafından akabinde yine tüm Kuran-Haber boyunca da nasıl böylelikle en Bilge ve 
hikmetli bir tarzda anılıp, akabinde bunların tam karşılıklı olarak böylelikle benzeşmeli (=muteşabihen) toplam                
“3 ve 5” ikili /çift  (=mesaniye) halinde --elbette yine 19 kodu altında; (74/30)-- böylece nasıl en muazzam Simetrik 
bir tarzda planlanmış olduklarını da, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından, ve en net olarak da yine göreceğiz, 
birlikte:      

ad              &     Yetke     
 (=esm)         (=Rab)    

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

        

     öz-bağışlayan            &     öz-bağışlayıcı      
   (=al-rahman)       (=al-rahim) 

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

 

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

(Kuran-Haber 39/23)                                                                                 
====================          
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====================                                                                                                                                          
26- Al-lah dedi: Öyleyse, Ben de (şimdi) onu Söküp-Atıcıya sokacağım!                         
27- Peki sana ne bildirdi, nedir o Söküp-Atıcı!                                                                                                

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

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

                             tüm insanlık için.                                                                                                           

30-               Onun üzerinde (kodlanmıştır) “19!”  

 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o --(orada böylece özel olarak ikinci kez tekrarlanmış olduklarından ötürü)--  
bu açıdan böylelikle “istisnai” konumda kalacak olan bu iki özgün terimin:  

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

al-rahman      al-rahim                                                           
(=öz-bağışlayan)     (=öz-bağışlayıcı)                                                                

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-Haberde bu Birinci Sure/Bölümdeki tüm bu anahtar “Kelimeleri,” böylece o 
toplam “3 ve 5” 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 özgün ve muhteşem “Bir Numaralı 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 geçiş sayısı                 toplam geçiş sayısı 

ad              21     151    Yetke    
(=esm)           (=Rab) 

gün            360      7    Yönetici   
(=yevm)           (=Melik )                               

yordam          37     127    dışarısı   
(=sırat)           (=gayr) 

     ____________     ____________                                          

         19x…          19x…   

öz-bağışlayan           57       34    öz-bağışlayıcı     
(=al-rahman)          (=al-rahim) 

öz-övgü           28     2698    Öz-Đlah   

(=al-hamd)          (=Al-lah )                              

öz-sapkınlar              9      73    öz-kitleler   
(=al-dallin/un )         (=al-alemin/un) 

öz-din             53      6    öz-yordam   
(=al-din)          (=al-sırat) 

öz-dosdoğru              5        1    öz-azarlanmış  
(=al-mustakim)         (=al-mağdub) 

    _____________     _____________                                          

       19x…       19x…  

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

öz-bağışlayan           --       --    öz-bağışlayıcı     
(=al-rahman)          (=al-rahim) 
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** Đlk olarak, burada dikkat edip şunu açıkça idrak etmeliyiz ki, yüce Rabbimiz burada bize Kendi                    
en büyük ve biricik bu Đsminin (=Al-lah) aslen --burada böylece başına en özel olarak bir “El = Öz” 
takısı almış olarak böylece de-- (=Öz-Đlah) anlamında olduğunu bu Ayetlerde açıkça işaret edip en net  
bir şekilde şöylece öğretmektedir, en başta:            
110- De ki: Al-lah (=Öz-Đlah) diye çağırın, veya Al-Rahman (=Öz-Bağışlayan) diye çağırın; (bu gibi 
böylece başına özel olarak bir “El = Öz” takısı almış olan)-- hangi (Đsimle) çağırırsanız, (bilin ki,                          
bu gibi tüm) En Güzel Đsimler ancak Ona aittir! … (17/110) 

Ve bunun ardından, yüce Rabbimizin yukarıdaki bu En Güzel iki Đsmini yine böylece en Bilge ve 
hikmetli bir şekilde --(“Devasa Bir Mucize 1” dosyasında halihazırda açıkça sunulmuş olduğu üzere)-- 
böylece tam karşılıklı ve paralel bir mantıkta yine en Mükemmel bir tarzda aynen şöylece planlamış 
olduğuna da açıkça tanık olmuştuk, en başta: 

Al-Rahman         Al-lah      
(=Öz-Bağışlayan)     (=Öz-Đlah)     
Lil-Rahman         Lil-lah          
(=Öz-Bağışlayan için)     (=Öz-Đlah için) 

Dolayısıyla, şimdi burada da, yüce Rabbimizin bu en büyük ve biricik Đsmi (=Al-lah) yine böylece              
(=Öz-Đlah) anlamında yukarıdaki bu 19 kodlu, muhteşem Tabloya da aynen böylece ve doğrulukla dahil 
edilmiştir.             
** Đkinci olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça görmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda                                   
yüce Rabbimize ait o en büyük ve biricik Vasıflar tam paralel ve mükemmel bir tarzda böylece hep                         
o sağ tarafta yer almaktadırlar, en başta:    

  ad        Yetke     
  (=esm)        (=Rab) 

gün        Yönetici    
 (=yevm)       (=Melik ) 

öz-övgü       Öz-Đlah                         
(=al-hamd)      (=Al-lah ) 

** Üçüncü olarak, burada mutlaka en başta şunu da açıkça bilmeliyiz ki, Kuran-Haberde başına hiçbir                      
(“el” = “öz”) takısı almamış olan tüm terimler temelde hep şu altı form içinde anılmaktadırlar:                                 
örn: “yevm” = yevme, yevmu, yevmi, ve/veya yevmen, yevmun, yevmin şeklinde;                                                     
ve başına bir (“el” = “öz”) takısı almış olan tüm terimler de yine hep şu altı form içinde anılmaktadırlar:                                  
örn: “al-hamd” = al-hamde, al-hamdu, al-hamdi, ve/veya lil-hamde, lil-hamdu, lil-hamdi şeklinde.           
O halde, yukarıdaki Tablomuzda başına hiçbir (“el” = “öz”) takısı almamış olan tüm o terimlerde               
Kuran-Haber boyunca daima bu altı formun hepsini mutlak ve istisnasız olarak hesaba aldığımızı derhal 
idrak etmeliyiz yine burada da, en başta. 
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Ve akabinde, bu aynı prensip yukarıdaki Tablomuzda başına bir (“el” = “öz”) takısı almış olan tüm o 
terimler için de aynen geçerlidir. Ve bu dosdoğru, kolay ve apaçık Prensip daha önceki “19” kodlu, tüm o  
muhteşem “Tabloların” herbirinde de yüce Rabbimizin emriyle şaşmaz olarak izlediğimiz Đlahi Prensiptir; 
yüce Rabbimiz bize burada böylece içinde asla hiçbir çelişki ve kusur olmayan, her daim dosdoğru, 
apaçık ve mükemmel bir “Okunuş” (=“ 19” kodlu, Simetrik “Okunuş”) vadetmiş olduğu üzere, böylece  
en başta. (4/82 & 18/1-2 & 39/28)               

** Dördüncü olarak, burada mutlaka şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda böylece             
o ilk kısımda tam “3” çift, ve ikinci kısımda tam “5” çift özgün terimler mevcuttur, ve (daha önce de 
açıkça tanık olduğumuz üzere) bu her iki kısmın tam “orta” sırasında yer alan o özgün terimler --böylece                                       
birbirine tam paralel ve tamamlayıcı bir tarzda-- istisnai olarak ters bir sıralamayla yerleştirilmi şlerdir.                                       
Ve en başta, bu Sure/Bölüm numarasının (=1) ve toplam Ayet sayısının (=7) olarak (böylece yine “tek” 
sayılar olması) yüce Rabbimizin burada böylece özellikle böyle sıralı ve “tek” sayılar (=1 “3 & 5” 7) 
üzere takdir etmiş olduğu bu “19” kodlu, en muhteşem “Simetrik Planlamanın” bu yönden de yine eşsiz, 
kusursuz ve biricik yönünü ayrıca yine böylelikle de gözler önüne sermektedir, en başta.               
** Beşinci olarak, burada mutlaka şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tabomuzda böylelikle 
sadece orada başına özel olarak bir (“el” = “öz”) takısı almış, veya almamış olabilen tüm “isim” formları  
mutlak olarak Tabloya alınmaktadır, bunun dışındaki tüm (=fiil, zamir, edat vs.) formları ise tümüyle 
hariç tutulmaktadır, en baştan.                
** Altıncı olarak, burada mutlaka şunu da bilmeliyiz ki, Kuran-Haberde geçen bu “yevm” (=gün) 
kelimesinin “yevme-izin” (=o-gün) şeklinde, bazen bundan tamamen ayrı tutulabilecek, ve bazen de buna 
doğrulukla tamamen dahil edilebilecek (çünki bunun içinde böylece “yevme” lafzı da geçiyor yine aynı 
zamanda) böyle özgün bir formu da mevcuttur. Dolayısıyla, yukarıdaki Tablomuzda bu özgün form da,                     
yüce Rabbimizin bu direktifi doğrultusunda (28/68 = 33/36), bu “yevm” (=gün) sayımlarına doğrulukla 
ve tamamen dahil edilmiştir burada.          
Ve yine Kuran-Haberde geçen bu “Rabb” (=Yetke) kelimesinin “Rabb(iy)” =Yetke(m) şeklinde,                 
bazen bundan tamamen ayrı tutulabilecek, ve bazen de buna doğrulukla tamamen dahil edilebilecek 
(çünki bu özel terimin en sonunda yer alan bu (iy) = (im) eki böylece tamamen gizli/iptal edilmiş 
konumda yüce Rabbimiz tarafından Arapça tekstte) özgün bir formu da mevcuttur. Dolayısıyla, 
yukarıdaki Tablomuzda bu özgün form da, yine yüce Rabbimizin bu direktifi doğrultusunda (28/68 = 
33/36), bu “Rabb” (=Yetke) kelimelerinin sayımlarına doğrulukla ve tamamen dahil edilmiştir; burada 
yine böylece tam paralel ve bütünleyici bir mantıkta.                

** Ve son olarak, burada şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda yüce Rabbimiz 
tarafından böylece bu Birinci Surede/Bölümde özel olarak iki kez tekrarlanmış olan bu en özgün “Al-lah” 
Đsminin o ikinci tekrarı Tabloya dahil edilip yukarıdaki o birinci tekrarı doğrulukla bırakılmıştır;                           
ve akabinde, böylece yine bu Birinci Surede/Bölümde özel olarak iki kez tekrarlanmış olan bu özgün                 
“al-rahman, al-rahim” sıfatlarının birinci tekrarı Tabloya dahil edilip aşağıdaki o ikinci tekrarları 
doğrulukla bırakılmıştır. Ve akabinde, böylece orada yer alan bu ikinci “al-rahman, al-rahim” 
kelimeleri, yüce Rabbimizin buradaki bu en Bilge ve hikmetli direktifi doğrultusunda (=74/28-30), 
böylece Tablo altına doğrulukla yerleştirilmi ştir.        
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O halde, burada şimdi de, 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 ismi/emri altında gelen o (kulu); biz (=tüm o şerefli Peygamberler) seni (böylece) Rabbin 
katından selamlarız!             

(Mezmurlar-Zebur 118/19-26)          

******  
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=======             
9- Hz. Davud şöyle haber verdi: Ey Al-lahım, ben --(beklenen torunu, bu “Misak 
Elçisi/MESAJI” vasıtasıyla)-- Sana --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda da, o birinci 
kısımda-- “yeni bir ilahi ” okuyacağım!           
--(şimdi buradaki o ikinci kısımda da, tam “on Kelime” mevcut olduğu için)-- “on telli” çenk ile                     
ben --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda da, o ikinci kısımda-- Seni böylece “övgüyle” 
anacağım!   

10- Çünki Sen o krallara --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- 
“kurtulu ş” verensin; kulun Davudu --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sağ 
tarafta-- “kötülük kılıcından ” kurtaransın!         

(Mezmurlar-Zebur 144/9-10)             

1- Hz. Davud şöyle haber verdi: Ey (tüm) o erdemli kullar, --işte şimdi, yine burada “19” kodlu               
o Tablolarda da, o sağ tarafta-- Rabbe “sevinçle yönelin;” --o sol tarafta da-- (tüm) o salihlere                    
(Onu) “övgü” gerekir! 

2- Öyleyse, Rabbe --işte şimdi, yine burada “19” kodlu o Tablolarda da, o birinci kısımda--                      
lir ile şükredin; Onu --işte şimdi, yine burada “19” kodlu o Tablolarda da, o ikinci kısımda da--                   
(orada yine böylece tam “on Kelime” mevcut olduğu için) “on telli” çenk ile övgüyle anın!       

3- Ona --işte şimdi, yine burada, o birinci kısımda-- “yeni bir ilahi ” okuyun; maharetle çalın (o 
lir ve çenki) --işte şimdi, yine burada, o ikinci kısımda da-- “sevinç sesiyle!”   

4- Çünki Rabbin “Sözü” --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta--                    
mutlak Doğrudur ; ve Onun “Đşi” --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda, o sağ tarafta-- 

mutlak Gerçektir !   

5- Ve O --işte şimdi, yine burada, o sol tarafta-- “doğrulu ğu” sever, ve --o sağ tarafta--             
adaleti; ve tüm yeryüzü --işte şimdi, yine burada böylece o sol tarafta & o sağ tarafta--                   

Rabbin “Đnayeti” ile doludur!  

(Mezmurlar-Zebur 33/1-5)              
=======  
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*******                                                                                                                                        
1- Hz. Muhammed 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 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 orada iki kez şöyle vurguladı:      
Öyleyse, ben size Allahın bu mesajını --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol  
taraf için-- ilettim, değil mi?           
Öyleyse, ben size Allahın bu mesajını --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sağ 
taraf için-- ilettim, değil mi?  

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

=======             
2- Hz. Muhammed o vakit Mescide girdiğinde, oradaki sahabelerinden birine şöyle dedi: 
Mescidden ayrılmadan önce, ben sana bir Sure öğreteceğim, ki bu, Kurandaki en büyük Suredir! 
Bir süre sonra, hz. Muhammed o sahabesinin elinden tuttu, ve ardından böylece Mescidden 
ayrılmak üzere iken, o sahabesi kendisine şöyle dedi: Sen bana, “Ben sana bir Sure öğreteceğim, 
ki bu, Kurandaki en büyük Suredir!” dememiş miydin? Bunun üzerine, hz. Muhammed şöyle 
buyurdu: Đşte, al-hamd (=öz-övgü) Allah  (içindir), al-alemin (=öz-kitlelerin ) Rabbi (olan)!      

ki bu, --(işte şimdi, burada bu beklenen torunu, bu “Misak Elçisi/MESAJI” vasıtasıyla, “19” kodlu o 

Tablolarda da, o sol tarafta & o sağ tarafta)-- bana verilen “7”  (Ayetli bu Fatiha Suresinin içindeki                  

--yukarıda böylece ilk dördünü açıkça işaret ettiği-- o en özgün terimlerden kurulu) “Çiftler ” 
(Suresidir)-- ve böylece de büyük Kurandır!     

(Buhari’den)     

3- Bir vakit, hz. Muhammedin (a.s.) sahabelerinden bir kısmı bir sefere çıktılar, ve gece vakti bir 
Arap kabilenin yanına vardılar. Ve onlardan kendilerini misafir etmelerini istediler, ancak onlar 
reddettiler. Daha sonra, o kabilenin şefi bir yılan tarafından sokuldu, ve onu tedavi etmek için  
her çareye başvurdular ama sonuç vermedi. Ve sonra birbirlerine şöyle dediler: Hiçbir şey ona 
yaramadı. Öyleyse, dün gece gelen o kafileye bir gidip sorun, belki onlarda bir çare vardır.                 
Ve onlar kalkıp böylece hz. Muhammedin (a.s.) o sahabelerinin yanına geldiler, ve şöyle dediler:      
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Kabile şefimiz bir yılan tarafından sokuldu, ve biz her çareye başvurduk, ama fayda vermedi.            
O halde, sizde (şifa verecek) bir şey var mıdır? Sahabelerden biri şöyle dedi: Evet, Allaha 
andolsun; ben onun için bir Şifa duası okuyabilirim. Ama siz dün gece bizi misafir etmeyi 
reddettiğiniz için, ancak şimdi bize buna binaen bir mükafat verdiğiniz takdirde, bu Şifa duasını 
okurum. Ve onlar da kendilerine bir koyun sürüsü vermeyi kabul ettiler. Sonra o sahabelerden 
biri kalkıp gitti ve (Kuranın Fatiha Suresinden) yine şöylece okudu: al-hamd (=öz-övgü) Allah  
(içindir), al-alemin (=öz-kitlelerin ) Rabbi (olan)! Ve ardından, o kabile şefinin üzerine üfledi,  
o da sanki bir zincirden çözülmüş gibi derhal iyileşti ve kalkıp yürüdü, ve hastalığından eser 
kalmadı. Buna binaen, onlar da orada kendilerine söz verdikleri mükafatı ödediler. Sonra o 
sahabelerden bazıları aldıkları mükafatı derhal kendi aralarında paylaştırmayı önerdiler, fakat 
duayı okuyan o Sahabe şöyle dedi: Biz şimdi derhal hz. Muhammede (a.s.) gidip bu hikayeyi 
anlatmadan ve onun bu konudaki emrini işitmeden önce, asla paylaştırma yapmayın! Ve böylece 
kalkıp Allah Resulünün (a.s.) yanına geldiler ve bu hikayeyi anlattılar. Hz. Muhammed (a.s.) 
onlara sordu: Fatiha Suresinin böylece bir Şifa duası olarak okunabileceğini nereden bildiniz? 
Sonra onlara şöyle buyurdu: Đşte, siz böylece doğru olanı yaptınız! O halde, haydi --işte, şimdi 
burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta & o sağ tarafta-- (o Fatiha Suresinin --yukarıda 
böylece yine ilk dördü açıkça işaret olunan-- tüm o en özgün terimlerini de) “paylaştırın, ” ve 
orada bana da özel bir “pay” (=işte şimdi, yine burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta yer alan                 

özellikle o al-hamd (=öz-övgü) terimini, çünki “Muhammed” (=Övülmüş kul) ismi kendisine                                 

yüce Al-lah tarafından şimdi, bu beklenen torunu vasıtasıyla, burada da böylece yukarıdaki “19” kodlu                

o Tablolarda, o ikinci kısımda “övgüyü” yine böylelikle ve sadece “Al-laha” has kılmış olacağı için de,                          

en özel olarak bahşedilmiştir) ayırın!                                
Sonra hz. Muhammed orada --(yukarıda böylece bildirdiği bu mucizevi Hadisinin altında yatan bu                  

gizli Sırrın ve büyük Hikmetin, yine içinde bulunduğumuz bu Son Günde/BinYılda gönderileceğini daha                      

önce açıkça bildirdiği bu torunu, yani bu “Misak Elçisi/MESAJI” vasıtasıyla, --daha önce, en ilkin                    

en yukarıda aktarılan bu bağlamdaki o en kritik ve önemli gaybi Hadisinde açıkça işaret ettiği üzere--                

en açık ve net bir şekilde şimdi aslen ve böylece de ortaya konulacağını bildiği için de)-- gülümsedi!   

Buhari’den              
======= 

(**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 ve o sağ tarafta-- bu 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-sekizinci                                           
en özgün ve önemli bu “Bir Numaralı” 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 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              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


