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   EN KRĐTĐK SON ÇAĞDA,                               
EN ÖNEMLĐ BĐR “ĐLAH Đ MESAJ” 

  
Burada, şimdi böylece o “Öz-Haber” (=orjinal Arapçası: “El-Haberu”) Đlahi Mesajının bu kez de                   
bu en asli ve temel 19 mucizevi Dosyada:  
 
1)  Devasa Bir Mucize 1 
2)  Devasa Bir Mucize 2 
3)  Fevkalade Bir Mucize 
4)  Şaşılacak Bir Mucize 
5)  Đstisnai Bir Mucize 
6)  Ekstra Bir Mucize 
7)  Özgün Bir Mucize 
8)  Görkemli Bir Mucize 
9)  Göksel Bir Mucize 
10)  Seçkin Bir Mucize 
11)  Enfes Bir Mucize 
12)  Şanlı Bir Mucize 
13)  Haşmetli Bir Mucize 
14)  Şahane Bir Mucize 
15)  Altın Oranlı Bir Mucize 
16)  Altın Hesaplı Bir Mucize 
17)  Parıltılı Bir Mucize 
18)  Ulaştıran Bir Mucize 
19)  Kavuşturan Bir Mucize 
 
halihazırda böylece tüm insanlığa, içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda,   
--hz. Muhammedin (üzerine Selam olsun) o vadedilmiş torunu, bu “Misak Elçisi” tarafından                  
en evvelce ve böylelikle açıkça iletilmiş olduğu üzere-- en asli ve temel tüm bu 19 kodlu, 
muhteşem Planlamaları esas alarak birlikte göreceğiz burada. 
 
Daha önceki o yine “Öz-Haber” isimli birinci Çeviride, yine o “El-Haberu” Đlahi Mesajında              
yer alan o toplam 114 Bölümün herbirine has o --en başta bir miktar Arapça bilmeyi de 
gerektiren, bundan biraz daha ileri ve öte seviyedeki-- 19 kodlu, o muazzam Planlamaları                                 
esas alarak ilerlemiş olduğumuz için, orada bu “El-Haberu” Đlahi Mesajında yer alan tüm o                
aynı kökten türemiş Arapça kelimeleri hep aynı bir Türkçe kelimeyle çevirmeye, ve de böylece  
orjinal Arapça metne çok sadık kalmaya bir hayli (belki de, biraz aşırı derecede dahi) titizlik 
göstermiştik; burada ise, artık bu kadar aşırı titiz olmamakla birlikte, elbette yine orjinal Arapça 
metne burada da elverdiğince ve büyük hassasiyetle sadık kalarak ilerleyeceğiz yine,  
en temelde. 
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Bu “Öz-Haber” (=orjinal Arapçası: “El-Haberu”) Đlahi Mesajı aslen hz. Muhammedin (üzerine 
Selam olsun) böylece o vadedilmiş torununa, yani bu “Misak Elçisine,” içinde bulunduğumuz                       
bu en kritik Son Çağ için böylece miras bırakmış olduğu o “Kuran” Mesajıdır, nihayetinde;  
(bu sebeple, buna bazen “Öz-Haber,” ve bazen de “Kuran-Haber” ismiyle de atıfta bulunuyoruz;)  
yalnızca burada yüce Al-lahın izni, ve hz. Muhammedin de (üzerine Selam olsun) tam onayı ve 
desteği doğrultusunda, ondan farklı olarak 9. Bölüm burada toplam 127 Ayetten müteşekkil olup, 
ve bazı orjinal Arapça kelimelerin yazılımında burada küçük, fakat çok kritik bazı farklılıklar da 
mevcuttur elbette.                  
  
Çünki bu “Öz-Haber” (=orjinal Arapçası: “El-Haberu”) Đlahi Mesajı böylece yukarıda andığımız  
19 kodlu, tüm o muhteşem Planlamaları da elbette böylece ard arda, tümüyle ve aynen içinde 
barındıran, bu açıdan yüce Al-lah tarafından bu “Misak Elçisine” bu Son Çağ için, en baştan beri 
böylelikle hakkıyla ve harfiyen dikte edilip öğretilmiş olan “Altın bir Teksttir.” (bkz. 98/2-3)  
          
Bu “Misak Elçisi,” içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, bu en önemli Đlahi Mesajın 
böylece Matematiksel ve Bilimsel açılardan o en önemli ve en temel açıklamalarını yaparak,                   
ve de tüm Milletlere en uygun olan o en temel Evrensel kanunlarını da açıkça ortaya koyarak,  
yüce Rabbimiz tarafından tüm insanlığa şimdi böylece de büyük bir rahmet olarak 
gönderilmiştir. (bkz. 21/107)   
Fakat bu “Misak Elçisi,” daha önce kendisinin o mübarek atası hz. Muhammed (üzerine Selam 
olsun) tarafından özellikle oradaki o kendi milletine (=Đsmail oğulları: Suudi Araplar) en uygun 
olarak yapmış olduğu --en temelde Buhari’de kayıtlı olan-- tüm o Edebi ve Mecazi nitelikli 
açıklamalarına, ve akabindeki o Yöresel özellikli kanunlarına da tümüyle saygılı kalacak,  
ve --hz. Muhammedin (üzerine Selam olsun) o baki emri üzere-- bunların özellikle bu  
Đsmail oğulları (=Suudi Araplar) tarafından, Kıyamet Gününe kadar, hassaten onların arasında 
böylece ve aynen uygulanmaya devam edilmesini de büyük hassasiyetle ve önemle onlara 
tavsiye ve emretmeye devam edecektir.         
     
Tüm bu en kritik ve temel hususlarda, yüce Al-lahın şimdi Kendisinin bu “Misak Elçisine” 
vermiş olduğu bu tam Đlahi izin ve yetkiyi, ve hz. Muhammedin de (üzerine Selam olsun) kendi  
bu torununa bu açılardan da vermiş olduğu tam onayını ve desteğini yakından görüp açıkça  
idrak edebilmek için, lütfen, şimdi o “Devasa Bir Mucize 1 & 2” dosyalarını, ve akabinde tüm 
diğerlerini de sırayla ve ard arda muhakkak görmeliyiz, en başta.                              
 
  

Metin/Misak Elçisi    
       Eylül 2011 
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BÖLÜM  1 
 
1-  Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
2-  Övgü o Al-lah içindir, (tüm) o kalabalıkların Yetkesi. 
3-  (O), pek acıyandır, en acıyandır. 
4-  Yöneticisidir o Ergi gününün (82/17-19). 
5-  Öyleyse, biz sadece Sana hizmet ederiz, ve sadece Senden berkitme dileriz. 
6-  O halde, ilet bizi o ayakta duran yordama (24/46), 
7-  Onların üzerine armağan ettiğin o kimselerin yordamına; onların üzerine hınç edilmişlerin 
dışına, ve o sapkınların (56/51)! 

 
 

 

BÖLÜM   2 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Elif, Lam, Mim. 
2-  Bu bir “Yazıttır” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır 
burada böylece, en başta: 39/23), onun içinde şüphe olmayan, (böylece) bir “Đletidir” (39/23)  
(tüm) o (Al-lahtan) sakınanlar için! 
 
**  Bu bağlamda, lütfen, ilkin derhal o “Devasa Bir Mucize 2” başlıklı dosyaya giderek, orada temelde 
tüm bu başlangıç harfleri (=Elif, ...) üzerine, yüce Rabbimiz tarafından en evvelden beri böylece en Bilge 
ve en Üstün bir tarzda takdir edilip planlanmış olan 19 kodlu, o muhteşem Planlamaya tanık olmalıyız.                                
Ve orada, ayrıca neden o böylece --ikişerli, karşılıklı olarak takdir edilmiş-- o muhteşem Planlamaya                  
yüce Rabbimiz tarafından burada böylece açık bir “Yazıt” (=Kitaben), ve de asli bir “Đleti” (=Huda)                      
vasfıyla da böylece gönderme yapılmış olduğunu orada yakından görüp açıkça idrak etmeliyiz,  
en başta.    
 
3-  O kimseler ki, şimdi (böylece) o Görünmeze inanıyorlar (6/103 & 56/85 & ...), ve  
o destekleyişi (2/238) ayakta tutuyorlar, ve onları beslediklerimizden (böylece de)  
harcıyorlar (2/215). 
4-  Ve o kimseler ki, şimdi (böylece) inanıyorlar (bu) sana doğru “indirilmi ş” olana (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır yine, en başta, burada böylece 
indirilmiş olan: 39/23), ve o senden önce indirilmiş olana (=o Tevrata, Đncile, ve Kurana;  
3/3-4), ve o sonraki zaman (=içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Gün: yani BinYıllık (22/47) 
bu son zamana, ve akabinde elbette hem de o ebedi Ahiret zamanına dair de en önemli bir atıf 
olmalıdır burada yine böylece, en başta; 6/92) hakkında, onlar (kesin bir inançla) odaklanıyorlar. 
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5-  O şahıslar artık (böylece) Yetkelerinden bir “Đleti” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23) üzerindedirler;  
ve o şahıslar onlar artık (böylece) rahata erenlerdir (23/1-11)! 
6-  Şüphesiz, şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler ise; (artık) birdir onlar için,  
onları uyarsan da, veya onları uyarmasan da, asla inanmazlar! 
7-  Dolayısıyla, Al-lah onların kalplerinin üzerine mühür vurdu ve işitmelerinin üzerine,                         
ve gözlerinin üzerinde de perdeler (vardır); ve (bu kalleşliklerinden ötürü; 2/26) onlar için  
koca bir çile (var olacaktır). 
 
** Yüce Rabbimiz ancak önce Kendisinin tüm insanlara en baştan bahşetmiş olduğu o kendi                          
serbest iradelerini kullanarak, O’nun mesajına karşı böylece kalplerini kendileri eğriltenlerin                          
bunun sonucunda kalplerini eğriltir, kulaklarını kendileri tıkayanların bunun sonucunda kulaklarını              
tıkar (61/5); yoksa hiçkimsenin kalbini zulüm üzere baştan yok yere ve sebepsizce asla mühürlemez, 
kulaklarını zulüm üzere baştan yok yere ve sebepsizce asla tıkamaz (10/44)!                                           
Ne zaman ki, tüm bu tip insanlar dahi yine o kendi serbest iradelerini kullanarak, O’nun mesajına karşı 
kalplerini kendileri doğrulturlarsa, bunun sonucunda O da tekrar onların kalplerini doğrultur ve                       
açar (25/71 = 64/11)!        
 
8-  Ve o ahaliden kimi (var ki) diyor: Biz inandık Al-laha ve o son güne (=yine içinde 
bulunduğumuz bu en kritik Son Gün: yani BinYıllık (22/47) bu son döneme, ve akabinde elbette                
hem de o ebedi Ahiret dönemine dair de en önemli bir atıf olmalıdır burada yine böylece,  
en başta); ama onlar inanmış değildirler.                  
9-  Aldatıyorlar (güya) böylece Al-lahı ve şimdi (böylece) inanmış (2/25-26) o kimseleri; ve 
(böylelikle) aslında aldatmıyorlar, sadece kendi canlarını, ama farkına varamıyorlar! 
10-  Kalplerinde (böyle) bir hastalık (74/31) vardır, ve dolayısıyla Al-lah da arttırdı onları 
hastalıkta. Ve onlar için acıklı bir çile (var olacaktır), böylece (en baştan beri) yalan söylüyor                 
olduklarından ötürü. 
11-  Ve (şimdi) onlara denildiğinde: Öyleyse, artık yeryüzünde (böyle) bozgunculuk  
etmeyin (2/27)! Dediler: Biz yalnızca düzelticilik edenleriz!      
12-  Dikkat, şüphesiz onlar, onlardır şimdi (böylece) bozgunculuk edenler (2/27); ve fakat 
farkına varamıyorlar. 
13-  Ve (şimdi) onlara denildiğinde: Öyleyse, haydi siz de inanın, o ahalinin inandığı (2/25-26) 
gibi! Dediler: Yani (şimdi) biz de o aptalların inandığı gibi mi inanalım? Dikkat, şüphesiz onlar, 
onlardır şimdi (böylece) asıl aptallar (2/130); ve fakat bilmiyorlar. 
14-  Ve şimdi (böylece) inanmış (2/25-26) o kimselere rastgeldiklerinde, dediler: Biz de inandık! 
Ama o (cin ve insan) şeytanlarına doğru (6/112) geçip gittiklerinde, dediler: Şüphesiz biz sizinle 
birlikteyiz; biz yalnızca (onlarla) alay edicileriz. 
15-  (Aslında) Al-lah böylece (bu eğriliklerinden ötürü) onlarla alay ediyor, ve de ilerletiyor 
onları o taşkınlıkları (7/185-186) içinde; bocalıyorlar.    
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16-  (Çünki) o şahıslar o kimseler ki, şimdi (böylece) satın aldılar o sapkınlığı (34/8)  
bu “Đletinin” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 39/23) yerine; ve ticaretleri kar getirmedi, ve olmadılar iletilmişler! 
17-  Onların örneği bir ateş yakan o kimsenin örneği gibidir; o vakit (o ateş) çevresindekileri 
aydınlattığında, Al-lah onların ışıklarını giderdi ve onları karanlıklar içinde bıraktı; görmüyorlar. 
18-  (Çünki buna karşı, en baştan beri) sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; ve onlar (böyle 
akılsızca davranmaya devam ettikleri sürece; 2/171) asla dönmezler. 
19-  Veya gökten bir sağanak gibi, onun içinde karanlıklar ve gürleme ve şimşek (olan);  
ki (şimdi) parmaklarını kulaklarının içine tıkıyorlar o yıldırımlardan (ötürü), ölüm endişesiyle.   
Ve Al-lah o inkarcıları (2/26-27) böylece kuşatıcıdır! 
20-  Neredeyse o şimşek gözlerini kapıverecek. Her vakit onlar için aydınlandığında, yürüdüler 
onun içinde; ama onların üzerine karardığında, ayakta kalakaldılar! Ve eğer Al-lah isteseydi, 
mutlaka (büsbütün) giderirdi o işitmelerini ve görmelerini. Şüphesiz, Al-lah her istem üzerinde 
tam ölçücüdür. 
21-  Ey ahali, öyleyse, artık böylelikle (sadece) Yetkenize hizmet edin (12/40), o Kimse ki  
sizi yarattı, ve sizden önceki (tüm) o kimseleri de; ta ki siz (böylece de) sakınasınız (39/33). 
22-  O Kimse ki kıldı sizin için o yeri bir zemin ve o göğü bir yapı; ve indirdi o gökten bir su ve 
çıkardı onunla tüm o “meyvalardan” (=böylece hem de o “Enfes Bir Mucize” başlıklı dosyada 
halihazırda açıkça sunulmuş olan oradaki tüm o 19 kodlu, muhteşem “meyvalara” da bir atıftır                    
aynı zamanda burada böylece en evvelden), sizin için bir “besin” olarak! Öyleyse, asla kılmayın 
artık Al-lah için (böyle) denkler (3/80 & 9/31 & 6/76-78), ve siz artık (böylece de) biliyorsunuz 
iken! 
 
**  Dini her konuda mutlak “Buyruk” (=Hukm) --artık burada bu en mucizevi ve benzersiz Kitabında  
tüm insanlığa açıkladığı şekilde-- sadece yüce Rabbimize aittir (28/70 = 4/105); dolayısıyla, artık bunun 
ardından, Dini konuda bunun dışında ve buna aykırı olacak başka bir “Buyruk” (=Hukm) kaynağı  
--ister herhangi bir Melek adına, ister herhangi bir Peygamber adına, ister herhangi bir Din Adamı adına, 
ister herhangi başka bir Kimse veya Nesne adına-- edinmek yüce Rabbimize “Buyruğunda” (=Hukm) 
sahte ve batıl “Denkler” (=Endad) kılmak, yani böylece de bunları sahte ve batıl “Rabler” (=Erbab) 
edinmek anlamına gelmektedir (42/10 X 3/80 & 9/31 & 6/76-78)!   
 
23-  Ve eğer (şimdi) bir şüphe içinde kaldıysanız (burada) bu hizmetkarımızın (=Misak Elçisi; 
7/158) üzerine (bu) “indirdiğimizden” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Yazıtına” bir atıftır yine, en ilkin, burada böylece indirilmiş olan: 39/23), öyleyse, haydi getirin 
bir BÖLÜM  onun benzeri (olacak); ve çağırın Al-lahtan başka (tüm) tanıklarınızı, eğer doğrular 
idiyseniz! 
24-  Ama eğer yapamadıysanız -ve asla yapamazsınız- öyleyse, artık o ateşten sakının, o şey ki 
onun yakıtı o insanlar ve taşlar (olacaktır); (bu) inkarcılar (2/26-27) için hazırlanmıştır! 
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25-  Öyleyse, (ey o “Misak Elçisi,”) şimdi, sen müjdele artık (buna) inanan ve  
(bu) “Düzelticilikler” için çalışacak (olan) o kimseleri, ki şüphesiz onlar için (en sonunda)  
o (ebedi) bahçeler (var olacaktır), altından nehirler akan:       
Đşte, onlar (şimdi) her vakit “ondan” (=yukarıda halihazırda o 23. Ayette açıkça işaret edilip 
vurgulanmış olan o “BÖLÜMDEN ” yana) beslendiklerinde bir “meyva” (=“kelime”) ile, bir 
“besin” olarak, dediler: Bu o şey ki “beslendik” biz (bununla) az önce de! Ve böylelikle 
lütuflandırıldılar onunla (=o “besinler:” yani aslen yine o “kelimeler” ile) benzeşmeli olarak!  
Ve onlar için onun (=yine o BÖLÜMÜN ) içinde (sonuçta) “tertemiz eşler” var olacaktır,  
ve onlar onun içinde sürekli (ahiret ve cennet yaşamını kazanmış) olacaklardır! 
 
**  Yüce Rabbimiz tarafından yukarıda böylece verilmiş olan bu en kritik ve özgün “Meselin” (=içinde 
“Örnekleme” kullanılan Sembolik Anlatım) altında yatan o büyük Đlahi Sırrı yakından görüp açıkça  
idrak edebilmek için, lütfen, şimdi derhal o “Enfes Bir Mucize” başlıklı dosyayı görmeliyiz muhakkak,                      
en başta! Ve elbette, bunun ardından diğer tüm o 19 kodlu, muhteşem Planlamaların herbiri de (yine 
böylece ayrı ve müstakil diğer BÖLÜMLER  olarak) yine yüce Rabbimiz tarafından yukarıda  
işaret edilen bu büyük Đlahi Sırrın en açık ve büyük tecellileridir böylelikle artık bu Son Çağda!  
Bunun için, lütfen, şimdi ayrıca o “Devasa Bir Mucize 1” dosyasını da görmeliyiz muhakkak, en başta!     
 
26-  Şüphesiz, Al-lah çekinmez (böylece) bir “örnekleme” olarak vermekten ne bir  
sivrisineği (=baudet), ve de onun üstündekini (=halihazırda üstte aslen o meyva (=semeret) 
üzerine verdiği o örnekleme). Đşte, şimdi (buna) inanmış o kimselere gelince; artık onlar böylece 
biliyorlar ki, şüphesiz o, Yetkelerinden bir gerçektir! Ama işte, şimdi (bunu) inkar etmiş  
o kimselere gelince; onlar diyecekler ki: Nedir o acaba, Al-lahın (işin aslında, gerçekte) dilediği  
bu “örnekleme” ile? Đşte, O böylece saptıracaktır bununla birçoklarını, ve iletecektir bununla 
birçoklarını. Ama O saptırmayacaktır bununla, sadece o kalleşleri; 
27-  O kimseler ki (şimdi) bozuyorlar Al-lahın o ahdini, Onun o Misakından sonra, ve kesip 
parçalıyorlar Al-lahın onunla (19 kodlu o Tablolarda, o “sol” ve “sağ” taraflı olarak) bağlanıp 
birleştirilmesini emrettiğini, ve yeryüzünde (böylece de) bozgunculuk ediyorlar (2/205)!  
Đşte, o şahıslar onlar kaybedenler olacaklardır! 
 
**  Đşte, içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Günde/BinYılda, yüce Rabbimiz tarafından böylece 
mutlak olarak gönderilmiş olan bu en kritik ve önemli “Misak Elçisini/Mesajını,” böylelikle yukarıda  
en Bilge ve en Üstün bir tarzda haber vermiş olan yüce Rabbimize ait bu en kritik ve özgün Ayetleri,  
ve tüm o büyük Peygamberlerin (=bu bağlamda, en ilkin, hz. Nuh, ve sonra hz. Đbrahim, ve sonra  
hz. Musa, ve sonra hz. Đsa, ve sonra hz. Davud, ve de en nihayetinde hz. Muhammed a.s.)  
herbirinin de bunu nasıl en evvelden ve en Mucizevi tarzlarda halihazırda aynen böylelikle ve açıkça 
haber vermiş olduklarını, ve şimdi buna inanacak tüm o (Yahudilerden, Hristiyanlardan, Araplardan,  
ve tüm Milletlerden) tüm o vefalı inananlara bunun karşılığında vadedilmiş o ebedi Đlahi mükafatları,  
ve bunu inkar edecek tüm o (Yahudilerden, Hristiyanlardan, Araplardan, ve tüm Milletlerden) tüm o 
inkarcılara bunun karşılığında vadedilmiş o ebedi Đlahi azapları en net bir tarzda bildiren tüm o Ayetleri 
ve Nebevi Haberleri daha yakından ve topluca görüp en açık bir şekilde idrak edebilmek için, lütfen, 
şimdi o “Enfes Bir Mucize” başlıklı dosyayı bu bağlamda da ve muhakkak görmeliyiz, en başta!   
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28-  Öyleyse, hala nasıl inkar edebiliyorsunuz Al-lahı, ve (buraya gelmeden evvel) ölüler idiniz 
ve sizi (burada) hayatlandırdı? Sonra sizi (burada tekrar) öldürüyor, sonra sizi (buradaki  
vefatın hemen ardından, öte tarafta, o cehennemde, veya o cennette böylece tekrar) 
hayatlandırıyor (16/28-29 X 32); sonra böylece (orada derhal) Ona doğru döndürülmüş 
oluyorsunuz (36/48-55)! 
29-  Odur o Kimse ki yarattı sizin için o yerin içindekileri, topluca; sonra dikeldi o göğe doğru, 
ve onları seviyeleyip (bina etti) yedi gökler olarak. Ve O böylece her istem berisinde                       
en bilendir.  
 
**  Yüce Rabbimiz böylelikle ilkin o “zihinsel yaratış” aşamasında bu yeryüzünü daha o Big bangten 
önce, böylelikle toplam Kendi katındaki o dört Günde (=yani dört Bin Yılda: 22/47), ve akabinde o yedi 
evreni bunun ardından toplam iki Günde (=yani iki Bin Yılda: 22/47) böylece en Bilge ve üstün bir tarzda                       
“zihinsel bağlamda” takdir edip yaratmış (bkz. 41/9-12),                                                                                                                      
ve bunun ardından o “Ol” emriyle Big bangi, yani “aktif yaratışı” başlatmış,                                             
ve bunun sonrasında herşey, Onun böylelikle daha önceden belirlemiş olduğu o (herbiri en titiz ve  
en hassas Matematiksel ölçü ve hesaplara dayanan) o göksel kanunları (bkz. 7/185) doğrultusunda,  
böylece en evvelden beri en Bilge ve üstün bir tarzda takdir etmiş olduğu o en ince ayrıntısına kadar, 
yaklaşık 14 milyar yıl içerisinde --her an Onun tam gözetimi ve kontrolü altında; 10/61)-- vukubulmuş,  
ve halen de böylece --her an Onun tam gözetimi ve kontrolü altında; 6/59)-- vukubulmaya ve genişlemeye 
ve evrilmeye devam etmektedir. (bkz. 21/30 = 51/47)   
Yüce Rabbimiz hiçbir şeyi yaratmak için Şahsen ve hiçbir zaman o yüce Tahtından, Makamından (20/5) 
kalkmaya asla ihtiyacı olmayan, ve tüm bu yeryüzünü ve evreni yaratmak için de başlangıçta yine oradan 
sadece o “Ol” emrini kullanmış olduğunu burada ayrıca ve açıkça da belirtip iyice vurgulamış olduğu  
için (bkz. 2/117), yukarıdaki Ayette geçen o “summe esteva” (=sonra dikeldi o göğe doğru) vb. gibi 
anlatımların sadece Big bangten önceki o “zihinsel yaratış” aşamasındaki o bazı “düşünsel” aşamaları  
ve “iradi” planlamaları kasteden sembolik tasvirler olduğunu açıkça anlayabilmiş olmalıyız burada da 
böylece, en baştan (bkz. 41/9-12).  
     
30-  Ve hani, bir zaman Yetken o meleklere dedi: Şüphesiz Ben kılacağım o yerin içinde bir 
ardıl! Dediler: Kılacak mısın onun içinde, (yine) bozgunculuk edecek bir kimseyi onun içinde, ve 
kan dökecek? Ve biz Seni övgüyle anıyoruz, ve (daima) Seni yüceltiyoruz (iken)?                                       
Dedi: Şüphesiz Ben bilirim sizin o bilemediklerinizi.  
31-  Ve sonra öğretip bildirdi Ademe o adları, onların hepsini; sonra yöneltti onları o meleklerin 
önüne, ve dedi: Öyleyse, haydi havadis verin Bana bu nesnelerin adlarıyla, eğer doğrular 
idiyseniz. 
32-  Dediler: Saygıyla anılansın Sen; ancak yoktur (hiçbir) bilgi bizim için, sadece Senin bize 
öğretip bildirmiş olduğun! Şüphesiz Sen, ancak Sensin en bilen, en buyurgan. 
33-  Dedi: Ey Adem, öyleyse, haydi havadis ver onlara (bunların) adlarıyla! O vakit, havadis 
verdiğinde (o) onlara (bunların) adlarıyla, dedi (Al-lah): Demedim mi (Ben) size: Şüphesiz 
(ancak) Ben bilirim görünmezini o göklerin ve yerin; ve bilirim sizin (tüm) o açığa 
vurduklarınızı da, ve gizli tutuyor olduklarınızı da! 
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34-  Ve o zaman dedik (Biz) o meleklere: O halde, haydi eğilin Adem için! Ve (hepsi) eğildiler, 
sadece iblis (hariç); o diretti ve büyüklendi, ve (böylece) inkarcılardan oldu.        
35-  Ve (Biz de) dedik: Ey Adem, öyleyse, haydi (şimdi) yerleş, sen ve eşin, o bahçeye!  
Ve yiyin orada bolca, nereden isterseniz; fakat asla yaklaşmayın bu ağaca, yoksa olursunuz o 
haksızlık etmişlerden! 
36-  Ama kaydırdı onları o şeytan oradan, ve (böylece) çıkardı onları onun içinde olduklarından.                          
Ve (Biz de) dedik: Öyleyse, haydi inin (şimdi), sizin bazınız bazınıza düşman olarak (35/6)!  
Ve sizin için o yerin içinde (böylece) bir konaklama ve geçimlik (var olacaktır), bir süreye 
doğru. 
37-  Ve (bunun ardından), arayıp kavuştu Adem o Yetkesinden (bazı) “kelimelere;” ve 
(akabinde, bu “kelimelerle” kesin bir şekilde tekrar ve doğrulukla Ona dönüp yöneldiğinden 
ötürü), O da (tekrar) dönüp yöneldi ona. (Çünki) şüphesiz O, ancak Odur (bu takdirde; 4/17)  
en yönelici, en acıyan. 
 
** Burada ilk önce, gereğince dikkat edip açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıda 30. Ayette geçen o                               
“ardıl” (=halifeten) terimi Kuran-Haberde, yüce Rabbimiz tarafından ayrıca yine böylece:                                           
bir insan topluluğunun ardından gelen “ardıl” (=hulefae) diğer bir insan topluluğunu kastederek,                   
örneğin, burada da açıkça böylece kullanılmıştır (bkz. 7/69). Dolayısıyla, yukarıdaki o Ayette,  
o Meleklerin kendileri “gaybı” asla bilemeyecekleri halde, nasıl olup da yüce Rabbimiz tarafından orada 
yine böylece bir “ardıl” (=halifeten) kılınacağı özellikle vurgulanan o Ademin yeryüzünde biraz yabanıl 
karakterde olup ve kan dökeceğinden endişe edip bunu açıkça da söyleyebilmiş olmaları, bize derhal 
burada Ademin ve eşi (Havvanın) kendilerinden önce zaten yeryüzünde yaşamakta olan, ve tüm bu 
Meleklerin gözleri önünde biraz yabanıl ve kan dökücü karakterde olan o (Bilimsel literatürdeki adıyla: 
Homo Habilis = Alet Yapabilen Đnsan) soyundan en hikmetli bir “Evrimsel Yaratış” kanalıyla çıkarılıp  
böylece --yüce Rabbimiz tarafından şimdi orada ona özellikle bahşedilmiş olan o “konuşma” ve 
“adlandırma” kabiliyeti, ve ardından yüce Rabbimizin o en özel “kelimeleriyle” ve “mesajıyla” da 
muhatap olabilme yetisi (bkz. 31-33, 37. Ayetler) sayesinde-- tam insancıl ve islah edici ilk modern 
insanlar (Bilimsel literatürdeki adıyla: Homo Erectus = Dik Durabilen Đnsan) halinde böylece  
“ardıllar” (=hulefae) olarak en hikmetli bir “Evrimsel Yaratış” emriyle yaratılmış olduklarına  
en Mucizevi bir tarzda işaret ediyor olmalıdır. Zaten daha sonra, yüce Rabbimizin yukarıdaki 36. Ayette 
Adem ve eşine hitap ederken --Arapçada en az üç kişiyi kasteden-- kalabalık “çoğul” bir form kullanmış 
olması da, Adem ve eşinin orada asla münferit iki kişi değil, ancak yüce Rabbimizin bu harika  
“Evrimsel Yaratış” kanalıyla ortaya çıkarmış olduğu bu tam insancıl ve islah edici ilk modern insanlar 
topluluğu arasında öncül bir Elçi ve onun salih hanımı konumunda kimseler olduklarına da böylece yine  
en Mucizevi bir tarzda ve büyük Hikmetle net olarak işaret ediyor olmalıdır.    
Dolayısıyla, yukarıda Adem ve eşinin, ve onlarla birlikte olan tüm bu ilk modern insanlar topluluğunun 
bulunduğu o “bahçenin” (=el-cennet) de yine aslen bu yeryüzünde --(yine bu aynı 2. Bölümde ve sonlara 
doğru da (bkz. 2/265-266) bahsedildiği tarzda)-- biraz yüksekte bulunan (=birebvetin) bir “bahçeyi” 
kastetmiş olabileceğini, ve ne zaman ki, Adem orada o günahı işleyip de böylece yüce Rabbimizin emri 
dışına çıktığında, kendisinin ve yanındaki tüm bu ilk modern insanlar topluluğunun buradan derhal 
kovulup yeryüzünde başka, muhtemelen daha alçakta ve daha az verimli bir yere, indirilmiş olduklarını da 
burada artık böylece ve açıkça anlayabilmiş olmalıyız, en başta.         
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38-  Ve dedik (Biz): Öyleyse, derhal inin (şimdi) oradan, topluca. Ve ne vakit gelirse size 
Benden bir “Đleti,” artık kim izlerse Benim o “Đletimi” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisine” de bir hatırlatmadır burada böylece yine, en ilkin: 39/23), yoktur 
korku onların üzerine, ve onlar asla hüzünlenmeyeceklerdir. 
39-  Ama inkar etmiş ve o Đşaretlerimizi (=yine 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
Đşaretlerinin o herbirine de bir göndermedir burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5)  
yalanlamış o kimseler ise; (işte), o şahıslar o ateşin arkadaşlarıdır; onlar da onun içinde  
sürekli kalacaklardır. 
40-  Ey Đsrailin (=hz. Yakup) oğulları, öyleyse, (şimdi) anın o armağanımı, o şey ki armağan 
ettim sizin üzerinize, ve (böylece) yerine getirin o ahdimi (bkz. Tevrat-Tsny. 18/18-19 = 32/1-3),  
ki Ben de (böylece) yerine getireyim o ahdinizi (bkz. Tevrat-Tsny. 28/2-6); ve --şimdi, 19 kodlu 
o Tablolarda da, o sol taraftan da ötürü-- sadece Benden çekinin! 
41-  Öyleyse, (şimdi) derhal inanın (burada) “indirmiş” olduğuma (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır yine, en başta, burada böylece indirilmiş  
olan: 39/23) yanınızdakini (böylece) yerine getirip doğrulayıcı olarak (bkz. Tevrat-Tsny. 32/1-4),  
ve asla olmayın ilki onu inkar edenlerin, ve asla satmayın (bu) Đşaretlerimi (6/4 = 26/5) azıcık bir 
değere; ve --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ taraftan da ötürü-- sadece Benden sakının! 
42-  Ve asla örtmeyin (bu) “Gerçeği” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/41) o “sahte” ile (2/78-79), ve asla 
gizlemeyin (bu) “Gerçeği,” ve siz (onu) böylece mutlak biliyorsunuz (iken)! 
 
**  Tüm bu Đsrail oğullarının, yüce Rabbimiz tarafından, içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, 
artık böylelikle mutlak olarak gönderilmiş olan bu en kritik ve önemli “Misak Elçisini/Mesajını”  
neden böylece en baştan beri ve açıkça tanımış, ve şimdi derhal ve hemen böylece iman etmiş olmaları 
gerektiğini daha yakından da görüp açıkça idrak edebilmek için, lütfen, şimdi yine o “Enfes Bir Mucize,”  
ve hemen akabinde o “Şahane Bir Mucize” dosyaları içinde açıkça sunulmuş olan o hz. Musa, ve  
hz. Davud, ve hz. Đşaya Peygamberlerin (üzerlerine Selam olsun) bununla ilgili vermiş oldukları tüm o  
en Mucizevi gaybi haberlerini de muhakkak görmeliyiz, en ilkin.       
 
43-  Ve ayakta tutun o destekleyişi ve verin o arınma payını (Tevrat-Tsny. 6/4-7 & 14/28-29);  
ve --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- (böylece) “yönelin” -Ona- (tüm) o “yönelenlerle”  
birlikte (48/29)! 
44-  Emrediyorsunuz şimdi (siz) o ahaliye erdemliliği, ve unutuyorsunuz (kendi) canlarınızı 
(öyle mi), ve siz ezberleyip duruyorsunuz (iken de) o Yazıtı (=Tevrat)? Peki, (şimdi) hala  
(bunu) akletmeyecek misiniz (21/10)? 
45-  Ve (her daim) berkitme dileyin kararlılık ile, ve (böyle de) destekleyiş (33/56) ile. Ve 
şüphesiz o mutlak büyük (zorluktur), ancak (Al-laha karşı) derin saygı duyanlar için (hariç). 
46-  O kimseler ki (şimdi) sezip anlıyorlar, şüphesiz onlar (mutlak) kavuşacaklardır Yetkelerine; 
ve şüphesiz onlar --(buradaki vefatlarının hemen ardından böylece derhal)-- Ona doğru 
döneceklerdir (56/83-91)! 
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47-  Ey Đsrailin oğulları, öyleyse, (şimdi) anın armağanımı, o şey ki armağan ettim sizin 
üzerinize; ve şüphesiz Ben (böylece) lütuflandırdım sizi o kalabalıkların üzerinde (Tevrat-Tsny. 
4/32-35). 
48-  Ve sakının (o) günden, ki (o vakit) hiçbir can (diğer) bir can için (herhangi) bir karşılık 
veremez, hiçbir istemle, ve ondan asla kabul edilmez hiçbir aracılık, ve ondan asla alınmaz hiçbir 
fidye; ve onlar asla yardım edilmezler. 
49-  Ve hani, bir zaman kurtardık sizi o Firavun ailesinden, sürüklüyorlardı sizi o en çirkin 
çileye, boğazlıyorlardı oğullarınızı, ve (böylece) -utandırıp- hayatta bırakıyorlardı kadınlarınızı; 
ve bunun içinde bir test (var idi) Yetkenizden, koca! 
50-  Ve bir zaman yarıp ayırdık sizin için o denizi, ve (böylece) kurtardık sizi; ve (ardından) 
boğduk o Firavun ailesini, ve siz gözlüyordunuz (iken). 
51-  Ve bir zaman sözleştik Musayla, kırk gece için; sonra edindiniz (siz) o buzağıyı, onun 
peşinden, ve siz (böylece) haksızlık edenlerdiniz. 
52-  Sonra (yine de) affettik sizi, bunun peşinden; ta ki siz şükredesiniz. 
53-  Ve o zaman verdik Musaya o Yazıtı (=Tevrat; 5/44) ve (oradaki) o --sollu & sağlı-- Ayırışı, 
ta ki siz --şimdi de, onunla böylece-- “Đletilesiniz” (=buradaki 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisine” de manidar bir göndermedir böylece yine, en ilkin: 39/23)!  
 
**  Yüce Rabbimiz tarafından hz. Musaya (üzerine Selam olsun) verilmiş olan o Tevratın şimdi bu                      
en kritik Son Çağda o Đsrail oğullarına, ve bu açıdan tüm insanlığa da, yine böylece nasıl en mucizevi bir 
“ Đleti” (bkz. 39/23) kaynağı olacak en Bilge ve en Üstün bir tarzda vahyedilip öğretilmiş olduğuna 
yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Musa Peygamberin Sözleri” başlıklı dosyayı da  
bu bağlamda tümüyle ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin.        
 
54-  Ve o zaman dedi Musa (kendi) halkına: Ey halkım, şüphesiz siz haksızlık ettiniz canlarınıza, 
(böylece) edinmenizle o buzağıyı (20/88-91). Öyleyse, (şimdi) derhal dönün o Yaratıcınıza 
doğru, ve öldürün canlarınızı (=bu kötülüğü onlara burada böylece emretmiş olan canlarının 
(12/53) o sapkın hevesini ve kötülüğünü yok edip temizlemek yoluyla; 91/7-9)! (Çünki) bu, 
daha/en iyidir sizin için o Yaratıcınızın katında. Ve (bunun üzerine), O da (tekrar) dönüp  
yöneldi size. (Çünki) şüphesiz O, ancak Odur (bu takdirde; 4/17) en yönelici, en acıyan. 
55-  Ve bir zaman dediniz: Ey Musa, asla inanmayacağız sana, ta ki Al-lahı görmemize kadar, 
açıkça! Ve (bunun üzerine), yakaladı sizi o yıldırım, ve siz (alenen) gözlüyordunuz (iken). 
56-  Sonra (tekrar) uyandırdık (Biz) sizi, (bu) ölümünüzün peşinden; ta ki siz şükredesiniz. 
57-  Ve gölgelik yaptık sizin üzerinize o bulutları, ve indirdik sizin üzerinize o helvayı ve 
bıldırcını. (Ve de dedik): Öyleyse, artık yiyin o temizlerinden sizi (bu) beslediklerimizin!  
Ama (sonra) Bize haksızlık etmediler, ve fakat yine (günah işleyerek ve isyan ederek,  
aslında böylece yine aslen) kendi canlarına haksızlık ediyor oldular. 
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58-  Ve bir zaman dedik: Öyleyse, haydi girin (şimdi) bu şehre, ve yiyin orada, nereden 
isterseniz, bolca! Ve girin o kapıdan, (Al-lahın huzurunda) eğilenler olarak, ve deyin:  
“Sefalar etti,” ki (Biz de) bağışlayalım sizin hatalarınızı; ve arttıracağız (mükafatlarda)  
o güzellik edicileri. 
59-  Ama derhal değiştirdiler haksızlık etmiş o kimseler (başka) bir deyişi, onlara denilmiş  
(=“Sefalar etti”) olanın dışında (zıttı) olan! Ve (bunun üzerine), Biz de indirdik haksızlık etmiş  
o kimselerin üzerine bir iğrençlik o gökten, (böylece) kalleşlik ediyor olduklarından ötürü. 
60-  Ve bir zaman su aramıştı Musa (kendi) halkı için, ve (Biz de) dedik: Öyleyse, haydi vur 
değneğinle o taşa! Ve (derhal) fışkırdı ondan on iki pınar. Böylece muhakkak (görüp) bildiler 
tüm o bölükler (kendi) içme yerlerini. (Ve dedik): Öyleyse, artık yiyin ve için Al-lahın (verdiği) 
o besininden; ve asla karışıklık çıkarmayın o yerin içinde, bozguncular (olarak)! 
61-  Ve o zaman dediniz (siz): Ey Musa, asla katlanamayız (biz) tek (çeşit) yiyeceğe! Öyleyse, 
haydi çağır bizim için Yetkeni, ki çıkarsın bizim için o yerin bitirdiklerinden: baklasından ve 
acurundan ve sarmısağından ve mercimeğinden ve soğanından! Dedi: Yani siz (böylece)  
değiştirmek mi istiyorsunuz (şimdi) o şeyi, daha düşük olan, bu şeyin yerine, daha iyi olan?  
O halde, derhal inin Mısıra; (çünki) şüphesiz, sizin için (var ancak orada) bu istemiş olduğunuz!  
Ve (bundan ötürü), vuruldu onların üzerine horluk ve sefalet, ve uğradılar bir hınca Al-lahtan.  
Bu çünki şüphesiz onlar inkar ediyor oldular Al-lahın o Đşaretlerini, ve öldürüyorlardı  
o havadisçileri Gerçeğin dışındakilere (2/78-79) dayanarak. Bu çünki onlar (böylece) tam  
baş kaldırdılar, ve düşmanlık ediyor oldular. 
62-  Şüphesiz, şimdi (böylece) inanmış (2/25-26) o kimseler, ve (Ona) bağlanmış o kimseler 
(=yahudiler; 7/156), ve o yardımcılar (=hristiyanlar; 61/14), ve o yöneliciler (=araplar; 9/99); 
bunlardan her kim şimdi (böylece) inanırsa Al-laha ve o son güne (=yine içinde bulunduğumuz 
bu en kritik Son Gün: yani BinYıllık (22/47) bu son döneme, ve akabinde elbette hem de o  
ebedi Ahiret dönemine dair de en önemli bir atıf olmalıdır burada böylece yine, en başta),  
ve böylece çalışırsa bir Düzelticilik için (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
Tabloları uğrunda yapılacak tüm o Dosdoğru çalışmalara bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 2/25), artık onlar için ücretleri Yetkelerinin katındadır. Ve yoktur korku onların üzerine, 
ve onlar asla hüzünlenmeyeceklerdir!                      
 
**  Yukarıdaki Ayette geçen o “Sabiin” (=Yöneliciler) ifadesi, hz. Muhammed (üzerine Selam olsun) 
zamanında ona ilk tabi olan tüm o Đsmail oğulları, yani o Araplar için de kullanılan bir ifadeydi.                   
(bkz. Buhari) Dolayısıyla, şimdi yukarıdaki Ayette, yüce Rabbimizin bu aynı ifadeyi bu Kuran-Haberde,                                       
içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda bu kez de yukarıdaki bu en özel bağlamda yine direk           
ve bilhassa en öncelikle bu Đsmail oğullarını (=Suudi Araplar) kastedecek şekilde kullanmış olması  
en Öngörülü ve en Bilge Đlahi bir takdir olmalıdır burada.   
 
63-  Ve bir zaman aldık o misakınızı (2/83-84), ve yükselttik üstünüzde o tepeyi, (şöyle diyerek): 
Öyleyse, (şimdi) alın size (bu) vermiş olduğumu, kuvvetle, ve (daima) anın onun içindekini;  
ta ki siz --(Onun yolundan sapıp yanlış yollara girmekten gereğince)-- sakınasınız! 
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64-  Sonra yüz çevirdiniz (siz), bunun peşinden. Eğer olmasaydı Al-lahın o lütfu sizin üzerinize, 
ve o acıması, mutlaka olacaktınız (hep birlikte) o kaybedenlerden. 
65-  Ve muhakkak bildiniz aşırılık etmiş o kimseleri, içinizden, o “sebt” (=cumartesi günü 
yasağı; bkz. Tesniye 5/12-15) hakkında (7/163-166). Ve (bunun üzerine), Biz de dedik onlara:  
Haydi olun, (öyleyse), korkup sinmiş maymunlar! 
66-  Ve (böylece) kıldık (Biz) onu bir ibretlik cezalandırma onun önündekiler için, ve de 
ardındakiler için; ve böylece de bir öğüt (alma konusu) tüm o (Al-lahın bu tip cezalandırmalarına 
karşı şimdi de ve her daim korunup) sakınacak olanlar için! 
 
**  Böylece, yukarıdaki Ayetten, ilk olarak, yüce Rabbimizin o geçmişte, ve sonra gelecekteki nesiller 
arasında dahi (bkz. yukarıda 66. Ayet, ve akabinde şimdi 4/47) Kendi emirlerine karşı başkaldırıp  
asi olacak bu tarz kötü niyetli kimseleri --ters “Evrimsel Yaratış” metoduyla-- böylece maymunlar haline 
dönüştürerek de, yukarıda vurguladığı o “nekalen” (=ibretlik cezalandırmaya) tekrar tabi tutabileceğini de 
açıkça anlayabilmiş olmalıyız buradan. Zaten genetik açıdan da böyle bir şeyin --insanlar için  
asla pratik olarak değil elbette, ama sadece teorik olarak da olsa-- günümüzde bilimsel açıdan da  
şimdi böylelikle net olarak da karşılaştırılıp “genetik bağlamda ve tabanda” açıkça kavranabilmiş olması,  
yukarıdaki bu Ayetin bu açıdan da en Mucizevi bir yönünü daha ortaya koyuyor olmalıdır.  
Bununla birlikte, o (5/60) Ayetinde vurgulanan oradaki o “maymunlara ve domuzlara” dönüştürme 
olayının orada sadece “alegorik” ve zihinsel bağlamda, burada vurgulanan o sadece “maymunlara” 
dönüştürme olayının ise, böylece hem de “pratik” ve fiziksel bağlamda da --asla ve kesinlikle yine 
insanlar tarafından değil elbette, fakat ancak ve sadece yüce Rabbimiz tarafından, ve de yalnızca  
O dilediği takdirde ve zamanda-- eğer O dilerse, böylece yine ancak Kendisi tarafından tekrar ve hassaten 
--yalnızca “alegorik” ve zihinsel bağlamda, veya yine hem de “pratik” ve fiziksel bağlamda da-- 
böylece tekrar vaki kılınabileceğini de (4/47) böylelikle de artık açıkça anlayabilmiş olmalıyız burada 
böylece de, en başta (2/65-66 = 4/47).      
 
67-  Ve hani, bir zaman dedi Musa (kendi) halkına: Şüphesiz, Al-lah size emrediyor 
boğazlamanızı bir sığırı. Dediler: Ediniyor musun (şimdi) sen bizi (bununla) bir alay konusu?  
Dedi: Sığınırım ben Al-laha (böyle) cahillerden olmamdan!  
68-  Dediler: Öyleyse, haydi çağır bizim için Yetkeni, ki (iyice) açıklasın bizim için, nedir o?  
Dedi: Şüphesiz O diyor: Şüphesiz o bir sığırdır, değildir pek yaşlı ve değildir pek genç; 
ortancadır, bunun arasında. Öyleyse, haydi yapın emredildiğinizi! 
69-  Dediler: Öyleyse, haydi (tekrar) çağır bizim için Yetkeni, ki (iyice) açıklasın bizim için, 
nedir onun rengi? Dedi: Şüphesiz O diyor: Şüphesiz o sarı bir sığırdır, parlaktır rengi, rahatlatır 
(kendisine) bakıp gözleyenleri. 
70-  Dediler: Öyleyse, haydi (tekrar) çağır bizim için Yetkeni, ki (iyice) açıklasın bizim için, 
nedir o? (Çünki) şüphesiz, (tüm) o sığırlar benzeşir göründüler (şimdi) bize! Ve şüphesiz biz, 
eğer Al-lah isterse, mutlak iletilmişler (olacağız). 
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71-  Dedi: Şüphesiz O diyor: Şüphesiz o bir sığırdır, hiç boyunduruk altına alınmamış (olan) 
(ne) toprağı sürmesi ve (ne de) ekini sulaması (için), salma (bir hayvandır), kendisinde alaca 
olmayan! Dediler: Đşte, şimdi geldin gerçekle! ve derhal (bakıp buldular, ve de Al-laha bir 
kurban olarak) boğazladılar onu; ama (bu kadar sorup ettikten sonra, sonunda iyice bitkin veya 
bıkkın düşerek) neredeyse yapmayacaklardı (onu). 
72-  Ve hani, o zaman öldürmüştünüz (siz) bir canı, ve (kendi aranızda birbirinizi suçlayıp) 
çekişmiştiniz onun hakkında. Ve Al-lah (böylece) çıkarıcıdır (tüm) o gizliyor olduklarınızı! 
73-  Ve (işte, bundan ötürü), dedik (Biz): Öyleyse, haydi vurun (şimdi) o (ölüye),  
bir parçasıyla o (sığırın)! Đşte, böylece hayatlandırır Al-lah o ölüleri; ve (işte, şimdi burada da 
böylece) gösteriyor size o “Đşaretlerini” (=yine 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đşaretlerinin” o herbirine --(burada özellikle, ilkin içinde --o sol taraftaki-- o sığırları 
konumlandırdığı “Şahane Bir Mucizeye,” ve akabinde de böylece --yine o sol taraftaki-- o ölüleri 
hayatlandırdığı o “Ulaştıran Bir Mucizeye” de)-- ard arda manidar atıflardır burada böylece  
yine, en başta: 6/4 = 26/5), ta ki (artık) siz (burada şimdi böylece de) akledesiniz (21/10)! 
74-  (Ama) sonra katılaştı kalpleriniz, bunun peşinden; ve o (şimdi) taşlar gibidir, veya daha da 
şiddetlidir katılıkta. Ve (çünki) şüphesiz, o taşlardan (öyleleri var ki), fışkırır ondan nehirler;  
ve şüphesiz, onlardan (öyleleri var ki), yarılır ve çıkar ondan su; ve şüphesiz, onlardan  
(öyleleri var ki), yuvarlanır ürpertisinden Al-lahın! Ve (öyleyse), Al-lah asla habersiz değildir  
(şimdi de) o çalıştıklarınızdan (5/41). 
75-  O halde, hala umuyor musunuz (siz), onlar (burada) inanacaklar diye size; ve muhakkak 
(var) iken bir bölük onlardan, işitiyorlar (şimdi) Al-lahın (bu) “Kelamını” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Kelamına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 14/24-25), 
sonra (böylece) -asli konulma yerlerinden- kaydırıyorlar onu (4/46), tam onu (açıkça) 
akletmelerinin peşinden, ve onlar (yaptıkları bu haksız çarpıtmayı; 4/46 böylece ve alenen) 
biliyorlar iken! 
 
**  Đsrail oğullarından bu tip art niyetli birçok kimselerin şimdi yüce Rabbimize ait tüm bu 19 kodlu, 
muhteşem Planlamaları böyle hangi son derece hastalıklı ve çarpık tekniklerle böylece temelden bozup 
geçersiz kılmaya çalışacaklarını en evvelden beri ve en Bilge bir tarzda ortaya koyup açıkça haber veren 
yüce Rabbimize ait o en Mucizevi ve hikmetli tüm o Ayetleri topluca da görüp açıkça idrak edebilmek 
için, lütfen, şimdi o “Göksel Bir Mucize” dosyasını bu bağlamda da muhakkak görmeliyiz, en başta.  
Ve ayrıca, hz. Davudun (üzerine Selam olsun) da kendi torunu olan bu “Misak Elçisine/Mesajına” karşı                         
şimdi bu tip Đsrail oğullarının tüm bu tarz art niyetli, hastalıklı ve çarpık tutumlarını açıkça haber verip 
şiddetle kınayan o en Mucizevi gaybi haberlerini de öncelikle o “Haşmetli Bir Mucize” dosyasında,  
ve akabinde de, ayrıca ve topluca o “Davud Peygamberin Sözleri” dosyasında da açıkça ve tümüyle 
görebiliriz, en başta.  
 
76-  Ve (şimdi) rastladıklarında onlar (böylece) inanmış (2/25-26) o kimselere, dediler: Biz de 
inandık! Ama geçip gittiklerinde onların bazısı bazısına doğru, dediler: Anlatıyor musunuz (siz) 
şimdi onlara o (sır olarak) açıverdiklerini Al-lahın size, ta ki sizi delillendirip (böylece boşa 
çıkarsınlar) diye onunla Yetkenizin katında (2/78-79 & 3/78)? Hala akletmeyecek misiniz? 
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77-  Peki, bilmiyorlar mı (onlar), şüphesiz Al-lah bilmektedir (tüm) o sakladıklarını da, ve  
ilan ettiklerini de?               
78-  Ve (çünki) işte, onlardan eğitimsizler (vardır); (hakkıyla) bilmiyorlar o Yazıtı (=Tevratı, 
Đncili, ve Kuranı; 3/3-4), sadece kuruntulara (kapılıyorlar). Ve değildir onlar, (böylelikle) sadece 
sanıyorlar. 
79-  Öyleyse, artık yazıklar olsun o (Tevrat, Đncil, ve Kuran dışı) yazıtı kendi elleriyle yazan  
o kimselere, sonra da diyenler: Bu, Al-lahın katındandır! satabilsinler diye onu azıcık bir değere.                       
Öyleyse, yazıklar olsun onlara ellerinin (bu) yazdıklarından ötürü, ve yazıklar olsun onlara  
(bu) kazandıklarından ötürü! 
80-  Ve dediler: Asla dokunmayacak bize o ateş, sadece sayılı günler (boyunca)! De ki: Peki, 
(gerçekten) edindiniz mi siz (bu konuda) Al-lahın katında bir ahid -ki asla bozup çeliştirmez  
Al-lah kendi ahdini- yoksa (böylelikle) sadece diyor musunuz (siz) Al-lah üzerine  
bilmediklerinizi? 
81-  Hayır, her kim şimdi (böylece de) kazanırsa bir çirkinlik (2/26-27), ve kuşatırsa onu  
(bu) hatası; (işte), o şahıslar o ateşin arkadaşlarıdır, onlar onun içinde sürekli kalacaklardır! 
82-  Ama şimdi (böylece) inanmış ve (bu) Düzelticilikler için çalışmış (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak tüm o Dosdoğru çalışmalara da  
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler ise; (işte), o şahıslar da o bahçenin 
arkadaşlarıdır, onlar onun içinde sürekli kalacaklardır! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayette --ve Kuran-Haber boyunca başka birçok Ayetlerde de sıkça-- geçen  
bu “elsalihat” (=düzelticilikler) ifadesi, örneğin bu Ayetlerde (4/128 & 2/224) iki insanın, veya iki  
insan topluluğunun arasında yapılacak bir “ıslah” (=arabuluculuk: düzelticilik) anlamında kullanılmıştır  
yüce Rabbimiz tarafından, en temelde. Dolayısıyla, yüce Rabbimize ait tüm o 19 kodlu, muhteşem 
Tablolarda da yapılacak şey en temelde bu kez karşılıklı iki kelimenin, veya iki harfin (iki kelime 
topluluğunun, veya iki harf topluluğunun) arasında apaçık olarak bulunup şaşmaz bir şekilde  
tespit edilecek böyle bir “arabuluculuğu: düzelticiliği” içerdiği için, en temelde, yüce Rabbimizin  
o ilgili en kritik Ayette (2/25) bu 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda 
yapılacak tüm bu çalışmaları yine böylece ve en baştan “amilu elsalihat” (=düzelticilikler için çalışmak) 
olarak nitelendirip vermiş olması burada böylece en baştan dikkat edip asla gözden kaçırmamamız 
gereken ayrı ve ince bir Hikmettir, en baştan beri, böylece Ona ait olan.        
 
83-  Ve bir zaman (böylece) aldık (Biz) o misakını Đsrail oğullarının: Asla hizmet etmeyeceksiniz 
(başkasına), ama artık (böylelikle) sadece Al-laha (12/40 & Tevrat-Tsny. 4/2);  
ve ana babaya güzellikle (davranın), ve o yakınlık sahiplerine ve o yetimlere ve o yoksullara,  
ve (daima) deyip konuşun o ahaliye güzel tarzda; ve ayakta tutun o destekleyişi ve verin  
o arınma payını (Tevrat-Tsny. 6/4-7 & 14/28-29). (Ama) sonra yüz çevirdiniz (siz), sadece bir 
azınlık (dışında) içinizden; ve siz (böylece) surat çevirenlersiniz! 
84-  Ve bir zaman (ek olarak, yine böylece de) aldık o misakınızı: Asla dökmeyeceksiniz 
kanlarınızı, ve asla çıkarmayacaksınız o (kendi) canlarınızı o diyarlarınızdan!  
Sonra onayladınız (bunu) siz, ve siz (böylece) tanıklık ediyordunuz (iken). 
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85-  Ama sonra siz, (yine) bu şahıslarsınız: Öldürüyorsunuz o (kendi) canlarınızı, ve 
çıkarıyorsunuz sizden bir bölüğü o diyarlarından, onların aleyhine birbirinize arka çıkarak,  
suçla ve düşmanlıkla! Ve eğer size gelirlerse tutsaklar olarak, fidyeleşiyorsunuz onlarla;  
ve o (en baştan) yasaklanmış idi sizin üzerinize, onların çıkarılmaları! Öyleyse, şimdi (böylece) 
inanıyor musunuz (siz) o Yazıtın (3/119) sadece bir kısmına, ve inkar (mı) ediyorsunuz  
bir kısmını? Değildir karşılığı bunu yapan kimsenin sizden, sadece bir aşağılanma  
bu yakın hayatın içinde; ve o kalkış gününde de uğratılacaklar (onlar) o en şiddetli çileye!  
Ve Al-lah asla habersiz değildir (tüm) o çalıştıklarınızdan (23/63)! 
86-  O şahıslar o kimseler ki, şimdi (böylece) satın aldılar bu yakın hayatı o sonraki zaman  
yerine. Öyleyse, (artık) asla hafifletilmeyecek onlardan o çile; ve onlar asla yardım  
edilmeyecekler! 
87-  Ve muhakkak verdik (Biz) Musaya o Yazıtı (=Tevrat; 5/44), ve yolladık onun peşinden  
o (diğer) gönderilmişleri de (=Đşaya, Yeremya, Hezekiel, ...). Ve (bunların ardından) verdik 
Meryem oğlu Đsaya o açık belgeleri; ve güçlendirdik onu o kutsal Ruh (=Cebrail; 16/102) ile. 
Öyleyse, her vakit size geldiğinde (böyle) bir gönderilmiş o canlarınızın hoşlanmadığı  
(Đlahi bir Mesaj) ile, derhal büyüklük tasladınız (değil mi); ve bir bölüğü yalanladınız, ve  
bir bölüğü de öldürüyordunuz? 
88-  Ve dediler: Kalplerimiz zırhlıdır! Hayır, lanetledi onları Al-lah, o inkarları sebebiyle!  
Ve bir azınlık (dışında), --(bu kalleşliklerinden; 2/26 en kısa zamanda vazgeçip,  
burada doğrulukla ve derhal böylece Al-laha yönelmedikleri takdirde; 25/70-71)-- asla  
inanmazlar (bkz. Đşaya 10/21-22)! 
89-  Ve şimdi (böylece) geldiğinde onlara bir “Yazıt” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23) Al-lahın katından,  
(böylece) -yerine getirip- doğrulayıcı olarak o yanlarındakini (bkz. Tevrat-Tsny. 18/18-19 = 
32/1-4) -ki bundan önce yardım diliyor idiler o (Tevratı) inkar etmiş (11/110) o kimselere karşı- 
fakat (işte), şimdi (böylece) geldiğinde onlara (bu) tanıdıkları (2/146), derhal inkar ettiler onu. 
Öyleyse, artık Al-lahın laneti de --(yine bu kalleşliklerinden; 2/26 en kısa zamanda vazgeçip, 
burada doğrulukla ve derhal böylece Al-laha yönelmedikleri takdirde; 3/87-89)--                                
(bu) inkarcıların (2/26-27) üzerine (olacaktır)! 
 
**  Yüce Rabbimizin, içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda bu vadedilmiş “Misak Elçisi” 
kanalıyla artık böylece mutlak olarak göndermiş olduğu bu en özgün ve önemli “Yazıtın” (39/23)  
yine yüce Rabbimiz tarafından daha önce gönderilmiş olan o Tevratın o en önemli haberlerini de 
böylelikle nasıl aynen -yerine getirip- doğrulamış (=musaddikun) olduğuna, ve dolayısıyla, tüm bu  
Đsrail oğullarının şimdi neden bunu en baştan beri böylece ve açıkça tanımış, ve derhal iman etmiş 
olmaları gerektiğini daha yakından da görüp en açık bir şekilde idrak edebilmek için, lütfen, şimdi yine  
o “Enfes Bir Mucize,” ve hemen akabinde o “Şahane Bir Mucize,” ve sonra da o “Ulaştıran Bir Mucize” 
dosyaları içinde açıkça sunulmuş olan, hz. Musa, ve hz. Davud, ve hz. Đşaya Peygamberlerin (üzerlerine 
Selam olsun) Tevrat ve Zeburda bununla ilgili vermiş oldukları tüm o en Mucizevi gaybi haberlerini de 
muhakkak görmeliyiz, en ilkin.         
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90-  (Đşte), ne adidir canlarını sattıkları onun için, ta ki (böylece) inkar etsinler (diye)  
Al-lahın (bu) “indirmiş” olduğunu (39/23), bencillikle, Al-lah indirdi diye (şimdi)   
bu Kendi “Lütfundan” (10/57-58), kimin üzerine isterse o hizmetkarlarından (57/29).  
Ve (böylelikle) uğradılar bir hınç üzerine hınca. Ve dolayısıyla, (bu) inkarcılar (2/26-27) için 
rezil edici bir çile (var olacaktır). 
91-  Ve (şimdi) onlara denildiğinde: Öyleyse, haydi artık inanın Al-lahın (bu) “indirmiş”  
olduğuna (39/23), dediler: Đnanırız biz (sadece) bizim üzerimize indirilmiş olana! Ve (böylece) 
inkar ediyorlar onun ardındakini. Halbuki o bir “Gerçektir” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/41), böylece  
-yerine getirip- doğrulayıcı olarak o yanlarındakini (bkz. Tevrat-Tsny. 18/18-19 = 32/1-4)!  
De ki: Öyleyse, ne için öldürüyordunuz Al-lahın o havadisçilerini daha önce, eğer (samimi 
olarak) inananlar idiyseniz?   
92-  Ve muhakkak gelmişti size Musa o açık belgelerle, sonra edindiniz o buzağıyı (20/88-91), 
onun peşinden; ve siz haksızlık edenlersiniz! 
93-  Ve bir zaman aldık o misakınızı (5/12), ve yükselttik üstünüzde o tepeyi, (şöyle diyerek):  
Öyleyse, (şimdi) alın size (bu) vermiş olduğumu, kuvvetle, ve işitin. Dediler: Đşittik, ve baş 
kaldırdık! Ve dolayısıyla, içirildiler kalplerinin içine o buzağı (sevgisini; 20/91), (bu) inkarları 
sebebiyle. De ki: Öyleyse, ne adidir onunla size emrettiği (bu) inancınızın, eğer (ciddi  
olarak) inananlar idiyseniz. 
94-  De ki: Eğer (sadece) sizin için idiyse o sonraki diyar Al-lahın katında, has olarak, (tüm) 
ahaliden başka; öyleyse, haydi (ona bir an evvel kavuşmak için) derhal dileyin ölümü, eğer 
doğrulardan idiyseniz. 
95-  Ve asla dilemeyecekler onu, sonsuza dek, (şimdi) ellerinin (bu) takdim ettiklerinden  
ötürü (bkz. Đşaya 30/8-14 & 50/10-11)! Ve (çünki) Al-lah bilendir --19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Đletisini (39/23) şimdi böylece yalanlayıp nankörlük etmiş olan-- 
(bu) haksızlık edicileri (39/23-24)! 
96-  Ve (şimdi) mutlaka bulacaksın onları ahalinin en ihtiraslıları (olarak) bu hayat için,  
ve o ortak koşmuş (=hindu, ateist, agnostik, vs. 22/17) o kimselerden (bile daha çok)!  
Onlardan (her) biri arzular ki, keşke ömürlendirilse bin sene! Halbuki, o asla değildir onu  
(sonunda) alıkoyup koruyacak o çileden, (şimdi) ömürlendirilse (bile o kadar).  
Ve (çünki) Al-lah görendir (tüm) o çalıştıklarını (4/46 & 41/40 & ...)! 
97-  De ki: Öyleyse, (şimdi) artık her kim olursa bir düşman o Cibrile karşı, (mutlaka bilsin ki), 
şüphesiz o indirdi “onu” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır 
burada böylece yine, en ilkin: 39/23) senin kalbinin üzerine, Al-lahın izniyle,  
(böylece) -yerine getirip- doğrulayıcı olarak o kendinden öncekileri (=Tevratı, ve Zeburu,  
ve Đncili, ve de Kuranı; 3/3-4 & 4/163); ve böylece bir “Đleti” (39/23) ve bir müjde olarak  
(tüm) o inananlar (2/62) için! 
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**  Yüce Rabbimizin, içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda bu vadedilmiş “Misak Elçisi” 
kanalıyla artık böylece mutlak olarak indirmiş olduğu bu en özgün ve önemli “Đletinin” (39/23),  
yine yüce Rabbimiz tarafından daha önce indirilmiş olan o Tevratın, ve Zeburun, ve Đncilin, ve de 
Kuranın bununla ilgili olarak vermiş oldukları o en önemli haberlerini de artık böylelikle nasıl  
aynen -yerine getirip- doğrulamış (=musaddikan) olduğuna, ve dolayısıyla, tüm bu Kitap ehlinin 
(=Yahudiler, Hristiyanlar, ve Araplar; 3/3-4) neden bunu şimdi böylece en başta ve açıkça tanımış,  
ve en önce iman etmiş olmaları gerektiğini daha yakından da görüp, en açık bir şekilde idrak edebilmek 
için, lütfen, şimdi yine o “Devasa Bir Mucize 1 & 2,” ve hemen akabinde o “Haşmetli Bir Mucize,” ve  
sonra da o “Şahane Bir Mucize” dosyaları içinde açıkça sunulmuş olan, hz. Musa, ve hz. Đsa, ve  
hz. Davud, ve de nihayetinde hz. Muhammed (a.s.) Peygamberlerin orada bununla ilgili vermiş oldukları 
tüm o en Mucizevi gaybi haberlerini de muhakkak görmeliyiz, en ilkin.         
   
98-  Öyleyse, (bunun ardından), artık her kim olursa bir düşman Al-laha, ve o meleklerine,  
ve o gönderilmişlerine (4/163-164 & 33/40), ve o Cibrile ve o Mikale karşı; şüphesiz, Al-lah da 
bir düşman olacaktır (bu) inkarcılara (2/26-27) karşı!  
99-  Ve muhakkak (böylece) indirdik (Biz) sana (burada) apaçık Đşaretler (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Đşaretlerinin o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin:  
6/4 = 26/5); ve (doğru bir akıl ve yürek sahibi hiç kimse) asla inkar edemez onları, ancak  
sadece (bu) kalleşler (2/26-27). 
100-  (Çünki) zaten her vakit ahdettiklerinde (böyle) bir ahid, (sonra) bozup atmadı mıydı onu  
bir bölük onlardan? Hayır, (öyleyse), onların çoğu --(bu kalleşliklerinden; 2/26-27 böylece ve 
derhal dönmedikleri sürece; 3/86-89 şimdi de)-- asla inanmazlar. 
101-  Ve (çünki) şimdi (böylece) geldiğinde onlara bir gönderilmiş (=Misak Elçisi; 7/158)  
Al-lahın katından (2/23-26), böylece -yerine getirip- doğrulayıcı olarak o yanlarındakini 
(=Tevratı, ve Zeburu, ve Đncili, ve de Kuranı; 3/3-4 & 4/163), derhal attılar kendilerine Yazıt 
verilmiş o kimselerden (=Yahudiler, ve Hristiyanlar, ve Araplar) bir bölük Al-lahın  
(bu) “Yazıtını” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 39/23) sırtlarının arkasına, sanki şüphesiz onlar (bunu kendi Kitaplarında 
ve kendi Peygamberlerinden asla ve hiç duymamış ve dolayısıyla) hiç bilmiyorlarmış gibi (2/97)! 
102-  Ve (onlardan bazıları) izlediler (şimdi) o şeytanların (bu) aktardıklarını Süleymanın 
yönetimi hakkında (bkz. Birinci Krallar 11/1-10). Ama (onların orada böylece aktardıkları gibi, 
hiçbir zaman ve asla) inkar etmedi Süleyman, ve fakat sadece o şeytanlar (bu tip yalanları  
orada böylece kendilerinden uydurup aktararak) inkar etmiş (oldular). Ve (ayrıca) öğretiyorlardı  
(o cin ve insan şeytanları; 6/112) o ahaliye sihri de, ve de indirilmiş olanı o iki melek üzerine, 
Babilde, o Haruta ve Maruta. Halbuki, (o melekler) asla öğretmiyorlardı hiç kimseye, ta ki  
(en başta onları iyice uyarıp, şöyle) diyene kadar: Biz yalnızca (Al-lah katından gönderilmiş)  
bir deneme (vesilesiyiz); öyleyse, şimdi (bu bilgileri kötüye kullanarak) sakın inkar etme!  
Ama onlar (yine de) öğreniyorlardı onlardan, onunla ayıracak olanı bir kişiyle eşinin arasını. 
Ama (elbette) onlar değildi onunla darlık verebilecekler hiç kimseye, sadece --(bu tip  
bir musibetle de dilediği kullarını dilediği vakit böylece de imtihan etmek istediği  
takdirde; 57/22-23)-- ancak Al-lahın izniyle (58/10).  
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Ama (yine de) öğreniyorlardı (onlar) kendilerini darlığa sokacak olanı, ve kendilerine asla  
fayda sağlamayacak olanı. Ve muhakkak (en baştan da, açıkça uyarılıp) bildiydiler, her kim 
(böylece kötüye kullanmak üzere) satın alırsa onu, olmayacaktır onun için o sonraki zaman 
içinde hiçbir pay! Öyleyse, ne adidir (şimdi de, böylece) canlarını sattıkları onun için (113/4);  
keşke biliyor olsalardı! 
103-  (Ama) eğer şüphesiz onlar (şimdi) böylece inansalardı (2/25-26), ve sakınsalardı (2/177), 
mutlak ödül Al-lahın katından daha/en iyidir; keşke biliyor olsalardı! 
104-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık (asla) demeyin (siz): “Güt bizi,” ama (sadece) deyin: 
“Gözet bizi,” ve işitin! Ve (bu) inkarcılar (2/26-27) için acıklı bir çile (var olacaktır). 
 
**  “Güt bizi ” ifadesi, yüce Rabbimiz tarafından önceki Kitaplarda, orada Kendisi tarafından seçilmiş 
olan salih bir Peygamberin (özellikle, hz. Davud a.s.) tüm o erdemli inananları, sadece Onun emri ve  
vahyi altında, doğru ve hak “yola iletmesi” anlamında olumlu bir tarzda kullanılmakta idi. (bkz. 
Mezmurlar-Zebur 78/70-72) Şimdi ise, yukarıda anılan bu tip bazı art niyetli ve hastalıklı yahudilerin  
--en başta hz. Davudun da (üzerine Selam olsun) bir torunu olacağı en evvelden açıkça bildirilmiş olan--                            
bu “Misak Elçisini/Mesajını” karalayıp hor göstermek için, bu ifadeyi şimdi temelden çarpıtarak  
böylece kötü niyetle ve bayağı bir anlamda kullanmış olacakları için, yüce Rabbimiz bu ifadenin 
kullanımını artık içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda da esasen bundan ötürü de yukarıda 
böylece tekrar ve tümüyle menedip, ve bunun yerine o daha doğru ve erdemli olan “Gözet bizi” ifadesini 
emretmekte olmalıdır. Daha önceki o hak Peygamberlerden biri olan hz. Yeremya (2/87) vasıtasıyla da,  
orada yine bazı art niyetli ve hastalıklı yahudiler tarafından çarpıtılmış olan o “Rabbin yükü” ifadesinin 
buna benzer bir şekilde orada da yüce Rabbimiz tarafından tümüyle menedilip, daha sonra bunun yerine 
ondan daha doğru ve erdemli olan “Rabbin sözü” ifadesinin emredilmiş olması (bkz. Yeremya 23/33-40) 
burada bu açıdan da mutlaka bilmemiz gereken ek ve tamamlayıcı gayet önemli bir husustur.       
 
105-  Asla arzu etmezler şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler o Yazıt  
grubundan (=o Yahudilerden, ve Hristiyanlardan, ve Araplardan: 98/1), ve de o ortak  
koşucular (=o Hindular, ve Budistler, ve Ateistler, ve Agnostikler, vs: 98/1), sizin üzerinize 
indirilmesini (herhangi) bir iyiliğin Yetkenizden. Ama Al-lah tahsis eder o Kendi “Acımasını,” 
kime isterse. Ve (çünki) Al-lah (böylece de) büyük “Lütuf” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Lütfuna” önemli bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 10/57-58)  
sahibidir! 
106-  Öyleyse, (şimdi) --19 kodlu o Tablolarda, o alt bölgelerde-- ne iptal ettirirsek --o sol 
tarafta-- o “işaretlerden” (=o benzeşmeli “kelimelerden/harflerden”), veya --o sağ tarafta-- 
unutturursak onları; --yine 19 kodlu, o Tablolarda, o üst bölgelerde-- muhakkak getiririz --o sol 
tarafta-- onlar kadar iyilerini, veya --o sağ tarafta-- onların (tam) benzerlerini!  
Öyleyse, artık (iyice görüp) bilmedin mi, şüphesiz Al-lah her istem üzerinde (böylece)  
tam ölçücüdür! 
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**  En başta, bu konuyla ilgili bu diğer en temel ve kritik Ayet (=74/28) üzere de, yüce Rabbimiz 
tarafından o 19 kodlu, muhteşem Tabloların herbirinde, o alt bölgelerde --her seferinde karşılıklı  
tam paralel ve denk bir mantıkta-- böylece en muazzam Đlahi bir Planlama altında --sol ve sağ taraflı  
olarak-- iptal ettirilmiş, veya unutturulmuş tüm o “işaretleri” (=o benzeşmeli “kelimeleri/harfleri”)  
ilk önce yine o “Devasa Bir Mucize 1 & 2” dosyalarından başlayarak --şimdiye dek yüce Rabbimiz 
tarafından lutfedilmiş olan-- o toplam 19 en Mucizevi dosyada da ard arda ve tek tek görmeli ve 
böylelikle en net ve en açık bir şekilde idrak etmeliyiz en başta, ta ki böylece yüce Rabbimizin yukarıdaki 
Ayetin sonunda yöneltmiş olduğu o en anlamlı ve önemli “soruya” tam ve gönülden bir “Evet” cevabı 
yakinen ve mutlak olarak verebilelim burada, en ilkin!  
(*Yukarıdaki Ayette geçen o “hayrin minha” ifadesini böylece (=onlar kadar iyilerini) şeklinde 
anlamamız buradaki bu kontekstte en doğru bir anlayış olmalıdır, nitekim bu “min” edatı Kuran-Haberde 
örneğin bazen “ila” edatı gibi vs. de açıkça kullanılabilmiştir -bkz. 7/56- yüce Rabbimiz tarafından.)            
 
107-  Öyleyse, artık (iyice görüp) bilmedin mi, şüphesiz Al-lah, işte, Onun içindir o göklerin  
ve yerin o yönetimi de (12/105)! Ve yoktur sizin için Al-lahtan başka (ne) bir rehber (18/102),  
ve (ne de) bir yardımcı (3/160). 
108-  Ama yoksa diliyor musunuz siz (şimdi) sorgulamayı bu gönderilmişinizi (=Misak Elçisi), 
Musanın sorgulandığı gibi daha önce (bkz. Tevrat-Çıkış 17/1-7)? Ve kim (böylece) artık 
değiştirirse (bu) inkarı (2/26-27) (bu) inancın (2/25-26) yerine, muhakkak (o) sapmıştır  
o düz yoldan! 
109-  Arzuladı o Yazıt grubundan (=o Yahudilerden, ve Hristiyanlardan, ve Araplardan; 98/1) 
çoğu, keşke çevirebilseler sizi diye (şimdi) bu inancınızın (2/25-26) peşinden (kendileri gibi  
böyle) inkarcılar (2/26-27) (haline), canlarının içindeki bir kıskançlıktan ötürü; onlar için  
(bu) “Gerçeğin” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır 
burada böylece yine, en ilkin: 39/41) tam açığa çıkmasının peşinden! Ama siz (yine de,  
şimdi) affedin ve geçiverin, ta ki Al-lah o emrini (40/78) getirinceye kadar. Şüphesiz, Al-lah  
her istem üzerinde tam ölçücüdür. 
110-  Ve (her daim) ayakta tutun o destekleyişi (2/238) ve verin o arınma payını (8/41).  
Ve (şimdi) ne takdim ederseniz canlarınız için (böyle) bir “Đyilikten” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đyiliğine” de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 16/30), 
(böylece) bulacaksınız onu Al-lahın katında (73/20). (Çünki) şüphesiz, Al-lah (tüm) o 
çalıştıklarınızı (2/25) görendir.         
111-  Ve dediler: Asla giremeyecek o bahçeye, (ancak) sadece (şimdi) kim olursa (böylece)  
bir bağlanan (=yahudi), veya bir yardımcı (=hristiyan)! Bu, sadece onların kuruntularıdır.  
De ki: O halde, haydi (Tevrat, veya Đncilden) getirip gösterin (bunu destekleyecek) kanıtınızı, 
eğer doğrular idiyseniz! (bu hususta, lütfen, şimdi öncelikle bkz. Đşaya 42/6-7)! 
112-  Evet, o halde (şimdi) her kim teslim ederse (burada) yüzünü Al-laha, ve o --19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler en güzel Anlatısı (39/23) üzerinde burada böylelikle 
erdemlice çalışarak, en ilkin-- bir güzellik edici (39/34) olarak, artık onun ücreti Yetkesinin 
katındadır. Yoktur korku onların üzerine, ve onlar asla hüzünlenmeyeceklerdir! 
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113-  Ve (şimdi) o tutunucular (=yahudiler) dediler: Değildir o yardımcılar (=hristiyanlar) hiçbir 
istem üzerinde! Ve o yardımcılar (=hristiyanlar) da dediler: Değildir o tutunucular (=yahudiler) 
hiçbir istem üzerinde! Ve (halbuki), onlar şimdi (böylece de) okuyorlar iken o Yazıtı (bkz.  
Đncil-Matta 5/17 & 9/16-17)! Ve ardından, şimdi (yine) böyle dediler (Tevrat ve Đncili temelden 
reddedip, dolayısıyla bu işin aslını) bilmeyen o kimseler de (=araplar), onların deyişlerinin bir 
benzerini. O halde, artık Al-lah (böylece) buyruk verecektir onların arasında, o kalkış gününde, 
onun hakkında şimdi (böylece) aykırılığa düşüyor oldukları -bu şeyde- (3/84-85 =  
5/44 & 5/47 & 5/48 & 5/68)!  
114-  Öyleyse, (şimdi) kim daha haksız (olabilir) Al-lahın o eğili ş yapılarını (17/1) meneden 
kimseden, ta ki anılmasın diye onların içinde Onun adı, ve çabalayan onların yıkımı için?  
O şahıslar, (işte), öyleyse artık onlar için olacak (şey) değildir girmeleri oralara, ancak  
korkup çekinenler olarak! Onlar için (bundan ötürü) bu yakın zaman içinde bir aşağılanma 
(vardır); ve onlar için o sonraki zaman içinde de --(yine hassaten bu takdirde; 4/18)--                      
(bundan ötürü) koca bir çile (var olacaktır). 
115-  Ve Al-lah içindir o doğu ve o batı; ve her nereye dönseniz, işte, oradadır Al-lahın yüzü! 
Şüphesiz, Al-lah (kudretiyle) en geniştir, en bilendir. 
 
**  Yüce Rabbimiz aslen o eşsiz ve yüce Zatıyla, böylelikle “Şahsen,” tüm o ruhun (=Cebrail) ve 
meleklerin Kendisine ancak elli bin yılda yükselebilecekleri --tüm Evrenin/Evrenlerin dışında ve üstünde 
olan-- o yüce Tahtında, yani Makamındadır böylece her daim (bkz. 20/5 = 70/4);  
ancak Oradan o heryeri ve herşeyi her an görme, işitme, kontrol etme vb. mutlak Kudretleriyle,  
bu açılardan “Manen” böylece her an ve her yerde de olduğu için (bkz. 20/46 = 57/4 = 6/59),  
yukarıdaki Ayette böylelikle sadece “alegorik” bağlamda o “Al-lahın yüzü (=o görme, işitme,  
kontrol etme vb. mutlak Kudretleri itibarıyla)” her yerde ve her yönde böylece aynı anda ve her daim  
--asla “Şahsen” değil; (70/4)-- ama böylece muhakkak “Manen” (2/115) mutlak olarak Mevcut ve Hakim 
anlamında önemle vurgulanmakta olmalıdır böylelikle, en başta!   
Yoksa şimdi bir kısım Hristiyan (özellikle, en başta Gnostik) ve Yahudi (özellikle, en başta Kabbalist) 
doktrinlerin de (bilerek veya bilmeyerek) etkisi altında kalarak, yukarıdaki Ayetten, yüce Rabbimizin  
o eşsiz ve yüce Zatıyla da, böylece “Şahsen” de her yere aynen tecelli etmiş olduğu, ve dolayısıyla, şimdi 
“her nereye, neye, veya kime bakarsak bakalım, gerçekte sadece yüce Al-lahın aynen bir tecellisine ve 
görüntüsüne, ve de yani böylece “Şahsen” yüzüne de bakmış oluyoruz!” şeklinde son derece yanlış ve 
sapkın --bu tip çarpık yorumlarla insanları, ve özellikle en başta hz. Ezrayı ve  hz. Đsayı da (=öyleyse, 
bunlar da o “tanrı babanın” tıpatıp suretinde olan ve böylece “Şahsen” o yüzünün tecellileri olan  
biricik “oğullarıdır” diyerek) böylece de tanrılaştırmış olan (9/30)-- o “Mesih Deccalizm” doktrinlerinin  
bu gibi büyük saptırmalarına ve derin yanılgılarına asla ve en ufak bir şekilde dahi kesinlikle 
düşmemeliyiz burada ve hiçbir zaman.  
(*Burada böylece aslen hiçbir dinden veya mezhepten hiçbir şahsı veya grubu asla kişisel olarak  
hedef almadığımızı, ve almayacağımızı, ancak sadece Şeytani kaynaklı olan bu “Mesih Deccalizm”  
ilham ve doktrinlerini, ve bunların tüm din ve mezheplerin içine (gizli veya açık olarak, tümden veya 
kısmen) sızmış olabilecek bu tip tüm en zararlı ve felaketli etkilerini böylelikle de en açık bir şekilde 
deşifre ederek, tüm bu insanları da yüce Al-laha, bu Hak üzere, iyi niyetle ve kararlılıkla davet ettiğimizi, 
ve edeceğimizi, böylece en ilkin, her vakit ve iyice bilmeliyiz burada, en baştan.)           
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116-  Ve dediler: Edindi Al-lah (o Đsayı, aynen Kendi suretinde ve tecellisi olan) bir  
çocuk (19/34-36)! (Bu en batıl ve felaketli iddiadan tamamen uzak ve beri olup) Saygı 
duyulandır O! Hayır, Onun içindir o göklerin ve yerin içindekiler; hepsi Ona (asla “oğul” değil,  
böylelikle sadece “kul” olarak; 19/92-93) boyun eğmişlerdir. 
117-  Var edicisidir (O) o göklerin ve yerin. Ve (böylece) bir emri kılıp bitirdiği zaman,                       
(sonra) yalnızca der onun için: “Ol,” ve (o da, daha önceden Onun böylece kılıp bitirmiş olduğu  
tarzda, ve takdir etmiş olduğu sürede) oluverir!                           
 
**  Burada bu bağlamda, yukarıda yüce Rabbimizin en başta önemle vurguladığı o “iza qada emren” 
(=bir emri kılıp bitirdiği zaman) safhasının --daha önce o (2/29) Ayetinde de temelde görmüş             
olduğumuz gibi-- yüce Rabbimize ait (daha o Big bangten önce, Kendi katındaki o toplam 6 Günlük                  
(yani altı Bin Yıllık; 22/47) o “zihinsel yaratış” safhasını, yani burada böylece tüm bu gökleri ve yeri  
bu var etme “işini” (=emren) en ince ayrıntısına kadar o vakit böylece en mükemmel bir tarzda  
en evvelden “kılıp bitirmiş” (=qada) olduğu o ilk safhayı,       
ve hemen akabinde de, artık o en kudretli ve hikmetli “Ol” (=kun) emriyle derhal o “aktif yaratış” 
safhasını başlatıp, ardından böylece tüm bu gökleri ve yeri --yaklaşık 14 milyar yıldan bu yana devam 
etmekte olan-- böylece yine en hikmetli evrimsel bir süreçte “Olmuş” ve de halen “Olmakta” (=feyekunu) 
tarzında takdir edip yaratmış olduğunu da böylelikle açıkça idrak edebilmiş olmalıyız yine burada,  
en başta.   
Yoksa şimdi burada yine bir kısım Hristiyan (özellikle, en başta Evanjelik) ve Yahudi (özellikle, en başta 
Ortodoks) doktrinlerin de (bilerek veya bilmeyerek) etkisi altında kalarak, yukarıdaki Ayetten,  
yüce Rabbimizin tüm bu gökleri ve yeri “hokus pokusla” burada --en fazla sadece 6 (yirmi dört saatlik) 
günde-- veya hemen şip şak bir anda var etmiş olduğunu iddia eden ve dolayısıyla, bu Big bang (=Büyük 
patlama) kuramının da tüm bu göklerin ve yerin oluşumunu böylelikle temelde yine “evrimsel bir süreçte” 
açıklayan bir tanrıtanımaz, ateist düşünce olduğu, ve dolayısıyla bundan da tamamıyla ve tümüyle uzak 
durulmasının da mutlak şart olduğu şeklindeki o (özellikle, en başta o Amerikan Evanjelik, ve sonra o 
Đsrail Ortodoks kökenli o şiddetli Big bang ve Evrimsel Yaratış karşıtı) bu “Mesih Deccalizm” 
doktrinlerinin bu (dıştan ilk bakışta birçoklarına --güya böylece tanrıtanımazlığa karşı geldiği için--                 
salih ve çok güzel görünebilen, ama aslında temelinde yine böylelikle en çirkin, cahil ve Şeytani kaynaklı 
olan; lütfen, bu açıdan mutlaka bkz. 15/39 = 7/30) büyük saptırmalarına ve derin yanılgılarına da yine 
asla ve en ufak bir şekilde dahi kesinlikle düşmemeliyiz burada ve hiçbir zaman.   
Çünki yüce Rabbimiz göklerin ve yerin yaratışını da, ve sonra tüm canlılığın yaratışını da Kendi katından 
o en üstün Matematiksel ölçü ve takdirle irade etmiş olduğu bu en muazzam Big bangsel ve Evrimsel 
Yaratış tekniğiyle en Bilge ve en Erkli bir şekilde böylece ard arda yaratıp var etmiş olduğunu açıkça ve                           
en Mucizevi bir tarzda ard arda işaret etmektedir, en baştan beri, bizlere burada (bkz. 21/30)!  
 
118-  Ve dediler (şimdi) o (Tevratı böylece hakkıyla) bilmeyen (bkz. Tesniye 18/16-18)  
o kimseler: O halde, Al-lah (şimdi) bize kelam etmeli, veya (böyle) bir “Đşaret” (21/5) bize de 
gelmeli değil miydi? Aynen böyle demişti onlardan önceki o kimseler de, onların deyişlerinin  
bir benzerini; (böylece) kalpleri benzeşti. Ama (işte), muhakkak açık ettik Biz (şimdi)  
bu “Đşaretleri” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine  
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), (bunlara hakkıyla) odaklanacak bir halk için! 
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119-  Şüphesiz Biz gönderdik seni (böylece) o “Gerçek” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/41) ile,  
bir müjdeleyici (2/25) ve bir uyarıcı (14/44) olarak. (Bunun ardından; 5/99) sen sorumlu 
tutulmayacaksın o korlu alevin arkadaşlarından (72/23). 
120-  Asla hoşnut olmazlar (şimdi) senden o tutunucular (=yahudiler), ve o yardımcılar 
(=hristiyanlar), ta ki (ancak) sen izlersen onların o (sapkın) uygulamalarını (9/31).  
De ki: Şüphesiz, Al-lahın o “Đletisi” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đletisine” de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23), işte, (artık) odur “Đleti!”   
Ve eğer izlersen onların (bu) heveslerini (9/31), (bu) “Bilgiden” sana gelen bu şeyin (4/166) 
peşinden, artık asla olmaz senin için Al-laha karşı ne bir (koruyucu, yol gösterici) rehber (7/196), 
ve ne de bir yardımcı (17/75)! 
121-  O kimseler ki (böylece) verdiydik (Biz) onlara o Yazıtı (=Tevratı, Đncili, Kuranı; 3/3-4),  
şimdi (onlardan) onu (hakkıyla) okuyup izleyenler, gerçek okuyup izlemesiyle onun,  
(işte), o şahıslar (böylece) muhakkak inanırlar “buna” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli  
kelimeler/harfler “Đletisine;” 2/25-26). Ama her kim de inkar ederse onu, (işte), o şahıslar  
onlar da (böylece) kaybedenler olacaklardır (2/26-27)!  
 
**  Yüce Rabbimizin, içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda bu vadedilmiş “Misak Elçisi” 
vasıtasıyla artık böylece mutlak olarak göndermiş olduğu bu en özgün ve önemli “Đletinin” (39/23),  
yine yüce Rabbimiz tarafından daha önce indirilmiş olan o Tevrat, ve Đncil, ve de Kuranda  
böylelikle nasıl en evvelden beri, en Hikmetli bir tarzda ve açıkça haber verilmiş olduğuna,  
ve dolayısıyla, tüm bu Kitap ehlinin (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar) şimdi neden bu Kitapları 
hakkıyla okuyup bunu açıkça anlamış, ve dolayısıyla da buna burada en önce iman etmiş olmaları 
gerektiğini daha yakından da görüp, yine en açık bir şekilde idrak edebilmek için, lütfen, şimdi yine  
o “Devasa Bir Mucize 1 & 2,” ve sonra o “Enfes Bir Mucize,” ve sonra da o “Şahane Bir Mucize” 
dosyaları içinde açıkça sunulmuş olan, hz. Musa, ve hz. Đsa, ve de hz. Muhammed (a.s.) Peygamberlerin 
orada bununla ilgili vermiş oldukları o en Mucizevi gaybi haberlerini şimdi bu bağlamda da tekrar ve 
muhakkak görmeliyiz, en ilkin.         
   
122-  Ey Đsrailin (=hz. Yakup) oğulları, öyleyse, (şimdi) anın armağanımı, o şey ki armağan 
ettim sizin üzerinize; ve şüphesiz Ben (böylece) lütuflandırdım sizi o kalabalıkların  
üzerinde (bkz. Tevrat-Tsny. 4/32-35). 
123-  Ve sakının (o) günden, ki (o vakit) hiçbir can (diğer) bir can için (herhangi) bir karşılık 
veremez, hiçbir istemle, ve asla kabul edilmez ondan hiçbir fidye, ve asla fayda sağlamaz ona 
hiçbir aracılık (2/254); ve onlar asla yardım edilmezler. 
124-  Ve hani, bir zaman Yetkesi test etti Đbrahimi (bazı) kelimelerle, ve (o da) tamamladı onları.  
Dedi: O halde, şüphesiz Ben (şimdi) kılacağım seni ahali için bir öncü! Dedi: Ve soyumdan da?  
Dedi: Ahdim asla erişmez o haksızlık edicilere (39/24)!  
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**  Yüce Rabbimizin şimdi de, içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda tüm salih inananları                            
bu kez de 19 kodlu, o muhteşem kelimelerle test ediyor olması, ve akabinde şimdi bunları böylece 
tamamlayanlara da (6/115) ahirette yine böylece “öncülük” (=imamen) makamları, ve bu en büyük 
Peygamberlere (bu bağlamda, en başta yukarıda böylece anılan bu ilk “öncü” hz. Đbrahime a.s.)                         
yakın arkadaşlar kılacağını da müjdelemiş olması (bkz. 25/71-76 = 3/68 = 4/69) burada böylece ve                  
ayrıca idrak etmemiz gereken en önemli bir husus olmalıdır.     
 
125-  Ve bir zaman kıldık (Mekkedeki) o Evi bir toplanma yeri o ahali için, ve bir güvenlik yeri. 
(Onlara şöyle diyerek): “Öyleyse, haydi edinin Đbrahimin o -kalkış- makamından (orada  
namaza durup böylece Al-lahı) bir destekleme yeri!” Ve (orada şöyle de) ahidledik Đbrahime  
ve Đsmaile: Öyleyse, (şimdi) temiz tutun o Evimi, dolaşanlar için ve (ibadete) kapananlar için,  
ve (Al-laha) o yöneliciler ve o eğiliciler için. 
126-  Ve o zaman Đbrahim dedi: Yetkem, öyleyse, (lütfen) kıl bu beldeyi (=Arabistan, Mekke)  
bir güvenlik yeri; ve besle onun o halkını o “Meyvalarla” (=buradaki 19 kodlu, bu ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Meyvalarına” da müstakbel bir atıftır böylece burada yine,  
en ilkin: 2/25-26), kim inanırsa onlardan (şimdi, aslen bu vakitte de) Al-laha ve o son güne 
(=yine içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Gün: yani BinYıllık (22/47) bu son döneme, ve 
akabinde elbette hem de o ebedi Ahiret dönemine dair de en önemli bir atıf olmalıdır yine 
burada)! Dedi (Al-lah): Ve kim de (şimdi, yine aslen bu vakitte de) böylece inkar ederse  
(2/26-27), ona da geçimlik vereceğim azıcık (bir süre); ama sonra onu darlığa iteceğim o ateşin 
çilesine doğru. Ve ne adi bir varış yeridir (o)! 
 
**  Hz. Muhammedin (üzerine Selam olsun) bu kendi ana ümmetinden (=Đsmail oğulları: Suudi Araplar)  
birçoklarının, içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, kendi torunu olan bu en önemli ve kritik 
“Misak Elçisine/Mesajına” karşı sergileyecekleri büyük düşmanlık ve inkar sebebiyle, yüce Al-lah 
tarafından yakında burada ve aslen ahirette uğrayacakları o büyük Cezalandırmayı halihazırda nasıl 
açıkça haber vermiş olduğuna da yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Kavuşturan Bir Mucize”                  
dosyasını da bu bağlamda muhakkak görmeliyiz, en başta.    
 
127-  Ve bir zaman yükseltiyordu Đbrahim temellerini o (Mekkedeki) Evin, ve Đsmail,                          
(ikisi şöyle diyerek): Yetkemiz, öyleyse, (lütfen) kabul et bizden; şüphesiz Sen, ancak Sensin  
en işitici, en bilen! 
128-  Yetkemiz, ve (lütfen) şimdi kıl bizi teslim olmuşlar Sana, ve soyumuzdan da teslim olmuş  
bir kitle (oluştur) Sana! Ve (lütfen) göster bize o (ibadet) yöntemlerimizi (22/34); ve dönüp  
yönel bize. Şüphesiz Sen, ancak Sensin en yönelici, en acıyan! 
129-  Yetkemiz, ve (lütfen) ata onların içinde bir gönderilmiş (=hz. Muhammed a.s.),  
(kendi) içlerinden, ta ki aktarıp iletsin onların üzerine Senin o “Đşaretlerini,” ve (böylelikle)  
öğretip bildirsin onlara o Yazıtı (=Kuran) ve o “Buyuruyu” (=buradaki 19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Buyurusuna” da müstakbel bir atıftır böylece yine, en ilkin: 13/37) 
ve (böylece) arındırsın onları! (Çünki) şüphesiz Sen, ancak Sensin (böylece) --şimdi, buradaki  
19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da-- en Üstün, --o sağ tarafta da-- en Buyurgan! 
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** Hz. Muhammedin (üzerine Selam olsun), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda,  
kendi torunu olan bu “Misak Elçisi” tarafından, şimdi hem kendisinin o ana ümmetine (=Đsmail oğulları),  
ve hem de artık burada böylece aslen tüm insanlığa iletilmiş olacak bu en önemli ve özgün “Buyuruyu” 
(13/37) nasıl açıkça ve en Mucizevi tarzlarda haber verip, böylece en hikmetli Sözlerle öğretmiş olduğuna 
yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine en başta o “Devasa Bir Mucize 1 & 2,” ve sonra o  
“Haşmetli Bir Mucize,” ve sonra da o “Şahane Bir Mucize” dosyalarını muhakkak görmeliyiz,  
en ilkin. Ve ardından, yüce Rabbimizin bu kez ilkin o Kuranda, hz. Muhammede (üzerine Selam olsun) 
vermiş olduğu o en hikmetli Sözlerin de yine bu bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına tümüyle ve 
yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Muhammed Peygamberin Sözleri” başlıklı dosyayı da 
tümüyle ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin.                                         
 
130-  Öyleyse, (şimdi) artık kim kaçınabilir Đbrahimin bu (dosdoğru) uygulamasından (6/161), 
ancak sadece kendi canını aptal eden kimse! Ve muhakkak (böylece) seçtik (Biz) onu (bu) yakın 
zaman içinde; ve şüphesiz o, (o) sonraki zaman içinde de o düzeltililerdendir (16/120-122).                 
131-  Hani, bir zaman dedi ona Yetkesi: Teslim ol! Dedi: Öyleyse, (derhal) teslim oldum ben  
o kalabalıkların Yetkesine! 
132-  Ve salık verdi Đbrahim bunu (kendi) oğullarına (=Đsmaile ve Đshaka; 14/39), ve ardından 
(torunu) Yakup da, (kendi oğullarına şöyle diyerek): Ey oğullarım, (işte), şüphesiz Al-lah  
seçti (şimdi) sizin için de (bu) Ergiyi; öyleyse, artık asla ölmeyin, sadece ve siz muhakkak 
(böylece Ona) teslim olmuşlar (3/84) olarak!  
133-  Yoksa tanıklar mı idiniz siz ölüm Yakuba yaklaştığında? Hani, o zaman dedi oğullarına:             
Neye hizmet edeceksiniz, benim peşimden? Dediler: Hizmet edeceğiz senin Đlahına, ve senin  
o babalarının Đlahına, Đbrahimin ve Đsmailin ve Đshakın; (böylece) o tek Đlaha (28/70)! Ve biz 
artık (sadece) Ona teslim olmuşlarız! 
134-  (Đşte), bu bir kitleydi, muhakkak (böylece) geçti. Onlar içindir (kendi) kazandıkları,  
ve sizin içindir (kendi) kazandığınız. Ve (siz) sorulmayacaksınız onların çalışmış  
olduklarından (40/17). 
135-  Ve dediler: (Derhal) olun bir bağlanan (=yahudi), veya bir yardımcı (=hristiyan), ki 
iletilesiniz (9/31)! De ki: Hayır, ancak Đbrahimin bu (dosdoğru) uygulaması, (Al-lahı) birleyici  
olan (6/161); ve o (asla) olmadı o ortak koşuculardan (42/21)!       
136-  Öyleyse, (şimdi) deyin ki: Đnandık biz Al-laha, ve (bu) “indirilmiş” olana (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır yine, en başta, burada böylece 
indirilmiş olan: 39/23) bize,  
ve indirilmiş olana o Đbrahime ve Đsmaile ve Đshaka ve Yakuba ve (onun oğulları olan  
on iki; 7/160) Torunlara,  
ve verilmiş olana Musaya (32/23) ve Đsaya (5/46),  
ve verilmiş olana (hz. Musanın ardından gönderilmiş olan) o havadisçilere (5/44) Yetkelerinden.  
Asla (inkar ederek) ayırmayacağız onlardan hiçbirinin arasını (4/150-152);  
ve (işte), biz artık (böylece) Ona teslim olmuşlarız! 
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**  Yukarıdaki bu Ayette, böylece ilkin anılmış olan tüm bu Ata Peygamberlere (=hz. Đbrahim, ve  
hz. Đsmail, ve hz. Đshak, ve hz. Yakup, ve on iki Torunlar, a.s.) yüce Rabbimiz tarafından indirilmiş olan,  
ve ardından yine Onun tarafından hz. Musaya ve hz. Đsaya (a.s.) verilmiş olan tüm bu en önemli  
Đlahi Mesajları, içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, bu vadedilmiş “Misak Elçisi” tarafından  
en özlü ve doğru bir şekilde sunulmuş olarak görüp böylece artık en net ve açık bir şekilde tanık 
olabilmek için, lütfen, şimdi o “Ata Peygamberlerin & Musa Peygamberin & Davud Peygamberin &  
Đsa Peygamberin & ve de nihayetinde Muhammed Peygamberin (a.s.) Sözleri” dosyalarını tümüyle ve 
muhakkak görmeliyiz, en başta.     
 
137-  Öyleyse, eğer (şimdi) onlar da inanırlarsa sizin bu inandığınız gibi (2/136), muhakkak 
iletilmişlerdir. Ama eğer (bundan) yüz çevirirlerse, (bil ki), onlar yalnızca bir ayrılık içindedirler. 
Ve Al-lah yeterli olacaktır sana onlara karşı (4/150-152)! Ve O en işiticidir, en bilendir. 
138-  Đşte (bu), Al-lahın “Planıdır” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Planına” 
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23); öyleyse, artık kim (rakip çıkıp) daha güzel 
(olabilir) Al-lahtan (bu en güzel) “Plan” (39/23) karşısında (17/88)?  
O halde, biz artık (böylelikle) Ona hizmet edenleriz (22/77)! 
139-  De ki: Öyleyse, hala tartışıyor musunuz bizimle Al-lah hakkında, ve O artık (böylece) 
bizim de Yetkemiz, ve sizin de Yetkeniz iken (42/10)? Ve bizim içindir o çalışmalarımız,  
ve de sizin içindir o çalışmalarınız (21/24); ve biz (artık) böylece (Ergimizi) Ona has  
kılanlarız (39/2-3). 
140-  Yoksa diyor musunuz: Şüphesiz, o Đbrahim ve Đsmail ve Đshak ve Yakup ve Torunlar  
ancak bağlananlar (=yahudiler), veya yardımcılar (=hristiyanlar) idiler? De ki: Peki, siz mi  
daha iyi biliyorsunuz, yoksa Al-lah mı? Ve kim daha haksız olabilir (şimdi) Al-lahtan  
(böyle) bir tanıklığı kendi yanında gizleyen o kimseden (2/146)? Ve Al-lah asla habersiz  
değildir o çalıştıklarınızdan (23/63 & 41/40 & ...). 
141-  (Đşte), bu bir kitleydi, muhakkak (böylece) geçti. Onlar içindir (kendi) kazandıkları,  
ve sizin içindir (kendi) kazandığınız. Ve (siz) sorulmayacaksınız onların çalışmış  
olduklarından (40/17). 
142-  Ahaliden (bazı) aptallar (şimdi) diyecekler: O halde, (şimdi) ne çevirdi onları o  
(kıble) yönlerinden, o şey ki (şu ana kadar) onun üzerinde idiler? De ki: Al-lah içindir o doğu da 
ve o batı da! O, (artık) --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23)  
burada böylece yine, en ilkin-- “iletir,” kimi isterse (13/27), (böylece) ayakta duran bir  
yordama (6/161)! 
143-  Ve işte, (şimdi) kıldık (Biz) sizi adilane bir kitle, (böylece) olasınız diye tanıklar o ahalinin 
üzerine, ve olsun diye o gönderilmiş (=Misak Elçisi; 7/158) de sizin üzerinize bir tanık (22/78). 
Ve kılmadık (artık onu senin için bir kıble) yönü, o şey ki (şu ana kadar) onun üzerinde idin, 
sadece ayırıp bilelim diye (şimdi) bu gönderilmişi (=Misak Elçisi; 7/158) izleyecek kimseyi, 
(bundan ötürü) topukları üzerinde geri dönecek kimseden. Ve (çünki) o mutlak büyük 
(zorluktur), sadece Al-lahın --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” 
(39/23) burada böylece yine, en ilkin-- “ilettiği” o kimseler (hariç)!  
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Ve Al-lah asla değildir heba edecek o inancınızı (2/25-26). (Çünki) şüphesiz, Al-lah o ahaliye 
karşı --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol taraftaki o çalışmalarından da (2/25) ötürü--   
mutlak en Şefkatlidir, --o sağ taraftaki o çalışmalarından da (2/25) ötürü-- en Merhametlidir! 
144-  Öyleyse, (şimdi) muhakkak görüyoruz (senin) yüzünü döndürüşünü o göğe doğru! O halde,   
mutlaka çevireceğiz seni artık o (kıblesel) yöne, (şimdi) ondan hoşnut olacağın. Öyleyse, artık 
çevir yüzünü (o batıdaki) o kutsal Eğili ş Yapısının tarafına doğru! Ve her nerede olsanız, çevirin 
artık yüzünüzü onun tarafına doğru! Ve şüphesiz, kendilerine Yazıt verilmiş o kimseler 
(=Yahudiler, ve Hristiyanlar, ve Araplar; 3/3-4) mutlaka bilecekler ki, şüphesiz o bir gerçektir 
Yetkelerinden! Ve Al-lah asla habersiz değildir (tüm) o çalıştıklarından. 
 
**  En başta, böylece Tevratta, ve Đncilde, ve Kuranda vadedilmiş olan bu en özgün ve  
önemli “Misak Elçisinin/Mesajının,” içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, aslen (kesinlikle 
Doğudan değil) ama mutlaka Batıdan (yukarıdaki o 142. Ayette de, bu Batı yönü yüce Rabbimiz 
tarafından ilkin orada da böylece en sonda ve özellikle vurgulanmış olduğu üzere de) çıkacağı, ve bu  
en kritik ve önemli “Misak Elçisinin/Mesajının” çıkmış olacağı Batıdaki bu kutsal Şehrin, bu Son Çağda,  
şimdi en az Doğudaki o Mekke ve de o Kudüs kadar, hatta onların da üzerinde mübarek kılınmış 
olacağının en ilkin hz. Davud, ve sonra hz. Đsa, ve yine nihayetinde de hz. Muhammed (a.s.) tarafından 
nasıl haber verilmiş olduğuna yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o “Haşmetli Bir Mucize,” 
ve sonra da o “Mucizevi Bir Mühür” dosyalarını bu bağlamda muhakkak görmeliyiz, en başta.     
 
145-  Ama eğer (şimdi) getirsen bile (sen) kendilerine Yazıt verilmiş o kimselere (=Yahudilere,                      
ve Hristiyanlara, ve Araplara; 3/3-4) (Al-lah katından) o her “Đşareti” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 
6/4 = 26/5), asla izlemezler senin bu (kıblesel) yönünü. Ve sen de asla değilsin (artık) izleyecek 
onların o (kıblesel) yönlerini. Ve onların bazısı da (zaten) asla izliyor değildir o diğer bazısının 
(kıblesel) yönünü. Ve eğer izlersen onların (bu) heveslerini (2/120), (bu) “Bilgiden” sana gelenin 
(4/166) peşinden; şüphesiz sen, o zaman, mutlak o haksızlık edenlerden (2/113) (olmuş olursun). 
146-  O kimseler ki (böylece) verdiydik (Biz) onlara o Yazıtı (=Tevrat, Đncil, Kuran; 3/3-4),  
işte, (şimdi) tanıyacaklar onu (=Misak Elçisi) kendi oğullarını tanıdıkları gibi. Ama şüphesiz, 
onlardan bir bölük mutlaka (hala) gizliyorlar bu gerçeği, ve onlar (iyice) biliyorlar (iken). 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından mutlak olarak gönderileceği 
böylece en başta Tevratta, ve Đncilde, ve Kuranda vadedilmiş olan bu “Misak Elçisinin,”                         
aynı zamanda ve ilkin böylelikle hz. Davudun ve de hz. Muhammedin (üzerlerine Selam olsun)                  
soyundan gelen bir torunu olacağı da en evvelden ve açıkça haber verilmiş olduğu için, şimdi özellikle               
bu Yakup oğullarının (=Đsraili Yahudiler) ve Đsmail oğullarının (=Suudi Araplar) bu “Misak Elçisini”                     
hem fiziksel/bedensel görünümü, ve hem de aslen getirmiş olduğu bu en kritik ve önemli                                
“Misak Mesajından” ötürü, kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi nasıl açıkça tanıyacaklarını daha  
yakından da ve en açık bir şekilde idrak edebilmek için, lütfen, şimdi yine o “Devasa Bir Mucize 1 & 2,” 
ve sonra o “Haşmetli Bir Mucize,” ve sonra da o “Mucizevi Bir Mühür” dosyalarını bu bağlamda da 
tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin.   
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147-  O halde, işte “Gerçek” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine”  
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/41) Yetkendendir; öyleyse, artık asla olma o  
kuşku duyanlardan (41/54). 
148-  Ve (işte), o herbiri (=o Yahudiler, ve Hristiyanlar, ve Araplar) için bir (kıblesel) yön vardır, 
onların (Ona dua edip namaz kılarken, kendi yüzlerini) çevirecekleri oraya (5/48);  
(Ama) öyleyse, artık (hepiniz) yarışın (burada) o “Đyiliklerde” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đyiliklerine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 16/30)!  
Her nerede olsanız, (sonunda böylece) bir araya getirecektir sizi Al-lah, topluca (45/27-31).  
Şüphesiz, Al-lah her istem üzerinde tam ölçücüdür! 
 
**  Bu vadedilmiş “Misak Elçisi” kendisinden önce gönderilmiş olan tüm bu büyük Peygamberlerin                       
(=hz. Musa, ve hz. Davud, ve  hz. Đsa, ve de hz. Muhammed a.s.) kendi o ana ümmetleri içinde                            
yüce Al-lahın emriyle onlara farz kılmış oldukları tüm o Kitabi (=Tevrat, Đncil, ve Kurani) dini 
hükümlerini şimdi de aynen onaylayıp bunların onlar tarafından aynen ve titizlikle uygulanmaya  
devam edilmesini de elbette büyük ehemmiyetle böylece ve aynen tavsiye ve emretmekle yükümlü 
tutulmuş olduğu için, şimdi özellikle bu Musevilerin (=Đsraili Yahudiler) ve bu Đsevilerin (=Vatikani 
Hristiyanlar) Ona dua ederken yine temelde o Kudüsteki kutsal Mescide, ve bu Muhammedilerin (=Suudi 
Araplar) da o Mekkedeki kutsal Mescide dönerek dua edip namaz kılmalarını da böylece aynen ve  
büyük ehemmiyetle onaylamakla yükümlü kılınmıştır, elbette (bkz. 5/48 = 2/148).  
Ancak bunların dışında kalan tüm diğer Milletler, artık içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda,  
bu en önemli ve özgün “Misak Elçisinin/Mesajının” yüce Rabbimiz tarafından böylece gönderilmiş 
olduğu o Batıdaki (2/142) o mübarek Şehirde bina edilmiş olacak o kutsal Mescide (3/96) dönerek  
Ona dua edip namaz kılabileceklerdir (2/145-146). Bu önemli hususta yüce Al-lahın bu “Misak Elçisine” 
vermiş olduğu bu tam emir ve yetkiyi, ve tüm bu büyük Peygamberlerin (=hz. Musa, ve hz. Davud, ve  
hz. Đsa, ve de hz. Muhammed a.s.) bu hususta da ona vermiş oldukları tam onay ve desteklerine yine  
daha yakından da ve en açık bir şekilde tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o “Devasa Bir Mucize  
1 & 2,” ve sonra o “Şaşılacak Bir Mucize,” ve sonra da o “Haşmetli Bir Mucize” dosyalarını  
bu bağlamda da tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin.                   
 
149-  O halde, (artık) nereden çıkarsan, (Ona dua edip namaz kılarken) çevir (sen) yüzünü  
(o batıdaki; 2/144) o kutsal Eğili ş Yapısının tarafına! Ve şüphesiz o (böylece) mutlak bir 
gerçektir Yetkenden. Ve Al-lah asla habersiz değildir (tüm) o çalıştıklarınızdan. 
150-  Ve (artık) nereden çıkarsan, (Ona dua edip namaz kılarken) çevir (sen) yüzünü  
(o batıdaki; 2/144) o kutsal Eğili ş Yapısının tarafına; ve (artık) her nerede olsanız, (Ona dua edip 
namaz kılarken) çevirin (siz) yüzlerinizi onun tarafına! Kesinlikle olmayacaktır ahali için  
(bu konuda) sizin aleyhinize hiçbir eleştiri, sadece onlardan --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler Yazıtını yalanlayıp nankörlük ederek-- haksızlık etmiş (39/23-25) o kimselerce. 
Öyleyse, asla korkmayın onlardan, ve korkun (sadece) Benden; ki tamamlayayım (bu) 
“Armağanımı” (93/11) sizin üzerinize, ve ta ki siz (böylece) --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine, en ilkin-- “iletilesiniz” (39/23)! 
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151-  Öyle ki, (işte), gönderdik (Biz) sizin içinizde bir gönderilmiş (=Misak Elçisi; 7/158), 
aranızdan, aktarıp iletiyor sizin üzerinize o “Đşaretlerimizi” (6/4 = 26/5), ve (böylece)  
arındırıyor sizi; ve (böylelikle de) öğretip bildiriyor size o “Yazıtı” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23)  
ve o “Buyuruyu” (54/5), ve (böylece) öğretip bildiriyor size (daha önceden) hiç bilmiyor 
olduklarınızı (11/49). 
152-  Öyleyse, artık (böylece) anın Beni (7/205), ki (Ben de) anayım sizi. Ve (bunun için) 
şükredin Bana, ve asla --bu “Đletiyi” (39/23) inkar ederek-- nankörlük etmeyin Bana (76/3)! 
153-  Ey inanmış o kimseler, o halde, artık (her daim) berkitme dileyin kararlılık ile, ve  
(böyle de) destekleyiş (33/56) ile. (Çünki) şüphesiz, Al-lah (böyle) kararlılık gösterenlerle 
(3/146) birliktedir. 
154-  Ve (şimdi) asla demeyin Al-lahın o yolunda (9/111) öldürülen o kimseler için: “Ölülerdir!”                  
Hayır, onlar (Onun katında) hayattadırlar; ve fakat siz şimdi (bunu) farkedemiyorsunuz  
(3/169-170). 
155-  Ve mutlaka test edeceğiz (Biz) sizi, --(Al-lah katından herkesin kendi durumuna ve 
kapasitesine göre en uygun ve adil bir tarzda önceden takdir edilip belirlenmiş şekilde ve ölçüde; 
2/286 & 57/22)-- bir istemle, o korkudan ve açlıktan, ve eksiltmeyle o mallardan ve canlardan ve 
meyvalardan. Öyleyse, müjdele (artık) o kararlılık gösterenleri! 
156-  O kimseler ki, (şimdi) onlara dokunduğu zaman bir musibet, (derhal) dediler: Şüphesiz biz 
Al-lah içiniz; ve şüphesiz biz Ona doğru dönücüleriz! 
157-  O şahıslar, (işte), artık onların üzerinedir Yetkelerinden o destekleyişler, ve bir acıma;  
ve o şahıslar onlar --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada 
böylece yine, en ilkin-- (böylece) “iletilmişlerdir” (39/23)! 
158-  Şüphesiz, (şimdi) --o sol tarafta-- o “Seçkin,” ve --o sağ tarafta-- o “Saygın,” Al-lahın   
o sembollerindendir! Öyleyse, artık kim ziyaret ederse o Evi, veya turlarsa, günah yoktur onun 
üzerine, dolaşmasında o ikisini de. Ve kim gönülden yaparsa bir “Đyilik” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đyiliğine” de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 16/30), 
şüphesiz, Al-lah en değer verendir, en bilendir. 
 
**  Yüce Rabbimiz tarafından --şimdiye dek lutfedilmiş olan-- o toplam 19 dosyadaki o en Mucizevi  
ve en temel tüm o 19 kodlu, muhteşem Planlamaların o herbirinin, öncelikle kendi içlerinde daima 
böylece ikişerli, sol ve sağ taraflı olarak En Bilge bir tarzda takdir edilmiş olmaları, ve bunun da ötesinde, 
bunların ayrıca --mantıksal ve yapısal açıdan-- akabinde birbirlerini en mükemmel şekilde tamamlayacak 
biçimde yine “ikişerliler” olarak En Üstün bir tarzda takdir edilmiş olmaları (bu açıdan, örneğin, şimdi 
bkz. “Devasa Bir Mucize 1 = Devasa Bir Mucize 2,” ve sonra “Enfes Bir Mucize = Şahane Bir Mucize,”  
ve sonra “Altın Oranlı Bir Mucize = Altın Hesaplı Bir Mucize,” vb. diğerleri),  
şimdi, tüm bunların yine böylece temelde ikişerli, sol ve sağ taraflı olarak yerleştirilmi ş olacağı  
bu Batıdaki (2/144) vadedilmiş bu kutsal Evin (bkz. 3/96) içinde böylece tesis edilip yer almış olacak                                                           
bu “Seçkin” (=el-Sefa) ve bu “Saygın” (=el-Merve) --sol ve sağ taraflı-- “iki” muhafız Yapının                           
nitelik ve önemlerine böylelikle ve açıkça işaret ediliyor olmalıdır yüce Rabbimiz tarafından,                  
yukarıdaki bu Ayette.     
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159-  Ama şüphesiz, (şimdi) gizleyen o kimseler (böylece) indirdiğimizi o “Açık Belgelerden” 
(2/185) ve o “Đletiden” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır 
burada böylece yine, en ilkin: 39/23), (böylelikle) tam onu açık etmemizin peşinden (tüm) ahali 
için, o Yazıtın (39/23) içinde; o şahıslar, (işte), artık lanetler onları Al-lah, ve lanetler onları 
(tüm) o lanetleyiciler. 
160-  Sadece (müstesna) dönüp (Ona) yönelen ve (böylece de) Düzelticilik eden (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o herbir Dosdoğru  
çalışmaya da bir göndermedir burada böylece yine, en ilkin: 2/25-26), ve artık (bunu)  
--mümkün olan heryerde ve mümkün olan herkese-- açıkça ileten o kimseler (33/39);  
o şahıslar, (işte), Ben de (tekrar) dönüp yönelirim onlara. Ve (çünki) Ben (bu takdirde; 4/17)  
en yöneliciyim, en acıyanım. 
161-  Şüphesiz, şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler, ve (sonra) ölmüşler ve onlar 
(böylece) inkarcılar (2/26-27) olarak; o şahıslar, (işte), onların üzerine (olacaktır) laneti Al-lahın, 
ve (tüm) o meleklerin ve o ahalinin, topluca.  
162-  Sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde; asla hafifletilmeyecek onlardan o çile, ve onlar  
artık (bundan da ötürü; 6/27-28 bir daha) asla gözlenilmeyecekler! 
163-  Ve Đlahınız (böylece) tek bir Đlahtır; yoktur (başka) Đlah, (böylelikle) sadece O (28/70)!                                         
(O) pek acıyandır, en acıyandır (59/22). 
164-  Şüphesiz, o göklerin ve yerin yaratılmasında, ve gecenin ve gündüzün ard arda gelişinde,                       
ve gemilerde, o şey ki akıp gidiyor denizin içinde ahaliye fayda sağlayanla, ve Al-lahın gökten 
indirmesinde o suyu ve hayat vermesinde onunla yere, ölümünün peşinden, ve yaymasında              
onun içinde her canlıdan, ve o rüzgarların yönlendirilmesinde, ve amade kılınmış o bulutlarda              
o gök ve yerin arasında, mutlak --Matematiksel-- Đşaretler (41/53) vardır, akledecek bir halk için! 
 
**  Yüce Rabbimiz tarafından yukarıda anılan tüm bu gibi fenomenlerin yaratılışında, öncelikle                                 
hem o Evren kitabında, ve akabinde hem de o Din kitabında en Bilge ve en Üstün bir tarzda kullanmış 
olduğu (özellikle, yine 19 kodu ile taçlandırılmış o en özgün Fibonacci dizisine göre de takdir edilmiş)  
en titiz ve en hassas nice “Matematiksel” hesaplamalar böylece Onun varlığının, kudretinin ve  
hikmetinin de en büyük Đşaretlerindendir (bkz. 41/53 & 12/105).        
Bu bağlamda, şimdi bu Din kitabında da --şu ana dek lutfetmiş olduğu-- 19 kodlu, Matematiksel tüm o 
muhteşem Tablolarında, örneğin, o ard arda gelen Gece ve Gündüze burada (=Göksel Bir Mucize),  
o hayat verilen Bitkilere burada (=Enfes Bir Mucize), o yayılmış Canlılara burada (=Şahane Bir Mucize) 
böylece de muhakkak yakından tanık olmalıyız şimdi, bu bağlamda da.        
 
165-  Ve ahaliden kimi var ki, (şimdi) ediniyor Al-lahın dışında/yanında (Ona ek/ortak Yetkeler 
olarak, böylece) denkler (9/31 & 6/76-78), ve de seviyorlar onları Al-lahın sevgisi gibi!                                   
Đnanmış o kimseler ise, sevgide en güçlüdürler (eksiz/ortaksız tek Yetke olarak) Al-lahı (42/10)!  
O halde, keşke görebilselerdi (şimdi) --19 kodlu, bu ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler  
Yazıtını da böylece yalanlayıp nankörlük ederek-- haksızlık etmiş (39/23-25) o kimseler,  
o çileyi gördükleri zaman: Şüphesiz, o kuvvet (yalnızca) Al-lahındır, toptan! Ve şüphesiz, Al-lah 
şiddetlidir çilelendirmede. 
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166-  O zaman izlenen o kimseler öte gittiler (şimdi) kendilerini izleyen o kimselerden.  
Ve gördüler (şimdi) o çileyi; ve kesildi onların (arasındaki) tüm o ilintiler. 
167-  Ve dediler kendilerini izleyen o kimseler: Keşke şüphesiz, (şimdi) bizim için (verilmiş 
olsaydı) bir fırsat daha, biz de (derhal) öte giderdik onlardan, onların öte gittikleri gibi  
(şimdi) bizden! (Đşte), böylece gösterir onlara Al-lah (buradaki) --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler Yazıtını da (39/23) böylece alaya alıp inkar edici-- (tüm) o çalışmalarını  
(böyle) üzüntüler olarak onların üzerine (39/55-59)! Öyleyse, onlar artık (bundan da ötürü;  
6/27-28 bir daha) asla çıkacak değildirler o ateşten! 
168-  Ey ahali, o halde, artık yiyin o yeryüzündeki (tüm ürünlerden), yasal ve temiz olarak;  
ve asla izlemeyin o şeytanın adımlarını (6/121). (Çünki) şüphesiz o sizin için açık bir düşmandır. 
169-  (Đşte), o yalnızca emreder size o çirkinliği (17/31-38 & 9/37 & ...) ve o ahlaksızlığı (4/22  
& 7/80-81 & ...), ve demenizi Al-lah üzerine (Onun Kitabında asla yeri olmayan; 2/78-79  
& 3/78 bu tip) bilmediklerinizi. 
170-  Ve (şimdi) onlara denildiğinde: O halde, haydi izleyin Al-lahın (bu) “indirdiğini” (=19 
kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır yine, en başta, burada böylece 
indirilmiş olan: 39/23), dediler: Hayır, izleriz biz (ancak) babalarımızı onun üzerinde 
buluverdiğimizi! Ya eğer babaları (bunu) akletmiyor idiyseler, hiçbir istemle, ve --(zaten  
çünki o dönemde henüz bununla)-- iletilmemiş de (39/23) idiyseler?  
171-  Đşte, şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimselerin örneği, tekrarlayan o (papağanın)   
örneği gibidir (aslında) hiç işitip (anlamadığı şeyi); dolayısıyla, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda,  
o sol tarafa karşı-- (papağan gibi) “çağırtı,” ve --o sağ tarafa karşı-- (papağan gibi) “bağırtı” 
yaparlar (8/35 & 104/1)! (Bunun ardından, buna karşı tamamen) sağırdırlar, dilsizdirler, 
kördürler; ve onlar akletmezler! 
172-  Ey inanmış o kimseler, o halde, artık yiyin sizi o beslediklerimizin temizlerinden, ve 
şükredin Al-laha, eğer artık (böylelikle) sadece Ona hizmet ediyor (39/14) idiyseniz. 
173-  (Đşte), O yalnızca yasakladı sizin üzerinize: ölüyü, ve kanı, ve domuz etini, ve adanmış olan 
(her hayvanı) Al-lahtan başkasına. Ama kim darlıkta kalırsa, azgınlık edici ve düşmanlık edici 
(olma) dışında, yoktur bir suç (bunlardan dahi gerektiği kadar yemesinde) kendi üzerine.  
(Çünki) şüphesiz, Al-lah (bu takdirde) en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
174-  Şüphesiz, (şimdi) gizleyen o kimseler Al-lahın indirdiğini (bu) “Yazıttan” (=19 kodlu, o 
ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23), 
ve (böylelikle) satanlar onu azıcık bir değere; (işte), o şahıslar yemiyorlar karınlarına, sadece 
ateşi! Ve (çünki) Al-lah asla kelam etmeyecektir onlara, o kalkış gününde, ve arındırmayacaktır 
onları; ve --(bu kalleşliklerinden; 2/26 en kısa zamanda vazgeçip, burada derhal ve doğrulukla 
böylece Al-laha yönelmedikleri takdirde; 3/86-89 böylelikle orada)-- onlar için acıklı bir çile (var 
olacaktır). 
175-  (Çünki) o şahıslar o kimseler ki şimdi (böylece) satın aldılar o sapkınlığı (39/22) bu 
“Đletinin” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada böylece 
yine, en ilkin: 39/23) yerine, ve (dolayısıyla) o çileyi (34/5) bu bağışlanmanın (34/4) yerine!  
Öyleyse, artık ne de dayanıklı (olmak zorunda kalacaklar) onlar, o ateşin üzerinde! 
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176-  Bu, çünki şüphesiz, Al-lah şimdi (böylece) indirdi (bu) “Yazıtı” (39/23) bir Gerçek olarak;  
ve şüphesiz, aykırılığa düşen o kimseler (şimdi) bu “Yazıta” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23) karşı  
(böylelikle) artık (Ona karşı) uzak bir ayrılığın içindedirler!                    
177-  (Ama bilin ki), değildir (asıl) erdemlilik yüzlerinizi çevirmeniz (şimdi) o doğunun veya  
o batının yönüne! Fakat (asıl) erdemlilik: Artık her kim (böylece) inanırsa Al-laha ve o  
son güne (2/62), ve o meleklere (70/4) ve o “Yazıta” (=yine 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Yazıtına” da bir atıftır burada böylece de yine, en ilkin: 39/23) ve o  
havadisçilere (6/83-89); ve verirse malı, onun sevgisi üzere, o yakınlık sahiplerine ve yetimlere 
ve yoksullara ve yolda kalmışa, ve sorup dilenenlere, ve o boyunduruk altındakilere,  
ve ayakta tutarsa o destekleyişi (2/238) ve verirse o arınma payını (8/41), ve ahidlerini yerine 
getiriciler (olursa) ahidleştiklerinde, ve kararlılık göstericiler (olursa) baskılar ve darlıklar içinde, 
ve o baskı sırasında; (işte), o şahıslar (Al-laha verdikleri bu sözü; 7/172) doğrulamış o 
kimselerdir, ve o şahıslar onlar (hakkıyla Al-lahtan) sakınanlardır! 
178-  Ey inanmış o kimseler, yazıldı sizin üzerinize o “karşılık verme” (tüm) o öldürülme 
(olaylarında). Ama (katil) o özgürse, (artık) o özgürle; ve (katil) o hizmetkarsa, (artık)  
o hizmetkarla; ve (katil) o kadınsa, (artık) o kadınla (davaya girin; bu cinayet suçunu böylece 
işlemiş olandan başka birine --böylece mahkemede aleyhine dava açıp ceza verdirmek üzere-- 
asla yönelmeyin). Ama kendisi için (bu suçu) affedilen kimse onun (=öldürülen kişinin) kardeşi 
tarafından, (erdemli) bir istemle, (o halde, artık bu cinayet suçunu işlemiş kişinin yapması 
gereken) izlemektir tanınmış pratik üzere, ve (bir mali bedeli) ödemektir onlara, güzellikle.  
Bu, (böylece) bir hafifletmedir Yetkenizden, ve bir acımadır. Ama kim (yine de) düşmanlık 
ederse bunun peşinden, onun için acıklı bir çile (var olacaktır). 
179-  Ve sizin için (bu tarzda) “karşılık vermede” hayat vardır, ey anlayış sahipleri, ta ki siz 
sakınasınız! 
 
**  Bu tip tüm o öldürülme olaylarında, böylece ilkin öldüren kişinin sosyal statüsüne (özgür/işveren,                
veya hizmetkar/işçi) ve cinsiyetine (dişi, veya erkek) itibar edilmeksizin, öldüren kişinin böylece                        
bu işlemiş olduğu cinayet suçundan ötürü direkt kendisinin mutlak sorumlu tutulacak olacağını                   
böylece en baştan bilmesi, ve de bu hususta sonuçta kendisinin affına veya cezalandırılmasına 
mahkemede karar verecek son kişilerin öldürmüş olacağı o kişinin en yakını, veya yakınları olacağını da 
en baştan bilmesi, şüphesiz, böylece daha en baştan bu hususta büyük bir caydırıcılık etkisi de göstermiş 
olacağı için, yüce Rabbimizin yukarıdaki bu en Hikmetli buyruğu sayesinde, artık tüm bu inançlı 
toplumun aslen ölüm değil, böylelikle gerçekte en baştan beri mutlaka “hayat” bulacağını da açıkça idrak 
edebilmiş olmalıyız burada böylece, en ilkin.    
 
180-  Ve yazıldı sizin üzerinize: Sizden birine ölüm yaklaştığı zaman, eğer bıraktıysa bir  
(mali) iyilik, derhal (vasiyet olarak) salık vermesi ana-baba için, ve de yakınlar için, tanınmış 
pratik üzere, artık (böylece) o sakınanlar (2/177) üzerine bir gerçek (sorumluluk) olarak. 
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181-  Ama (sonra) kim değiştirirse onu (=o vasiyet metnini), tam onu işitmesinin peşinden,  
onun suçu (artık) yalnızca onu değiştiren o kimselerin üzerinedir. Şüphesiz, Al-lah en işiticidir,                                
en bilendir. 
182-  Ama kim korkarsa o salık verenin (haksız) bir eğilim veya bir suç (edebileceğinden),  
ve (henüz o vasiyetini tamamlamadan evvel, ona nasihatte bulunup) düzelticilik ederse onların 
arasında, yoktur (hiçbir) suç onun üzerine. Şüphesiz, Al-lah (bu takdirde, bu erdemli 
düşüncesinden ötürü, onu) en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
183-  Ey inanmış o kimseler, (burada da) yazıldı sizin üzerinize o oruç, yazıldığı gibi sizden 
önceki o kimselerin üzerine (bkz. Tevrat-Tesniye 16/3) (Đncil-Matta 9/15) (Kuran-Bakara 2/183),                         
ta ki siz de sakınasınız.   
184-  Sayılı günlerdir (=toplam “7” sayılı gün). Ama sizden kim hasta olursa, veya bir yolculuk 
üzerinde, (tutamadığı o günler) sayısınca diğer günlerde (tutmalıdır). Ve ona (ancak)  
çok zorlukla güç yetirebilen o kimselerin üzerine --bundan ötürü oruç tutmamaya karar 
verirlerse, bunun yerine-- bir fidye (yükümlülüğü vardır), (o toplam “7” günde, o her gün içinde) 
bir yoksulu doyurma (şeklinde).  
Ve artık kim gönülden yaparsa bir “Đyilik” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đyiliğine” de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 16/30), o daha/en iyidir kendisi için.  
Ve --(böyle bir sakatlık veya hastalık hiç olmaksızın; 24/61 tam sağlıklı olunduğu takdirde)-- 
oruç tutmanız daha/en iyidir sizin için (sadece o fidyeyi tercih etmenizden), eğer biliyor 
idiyseniz. 
185-  O kutlu (9uncu) aydadır, o şey ki indirildi onun içinde o “Okunuş” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 36/69) 
böylelikle tüm ahali için bir Đleti (kaynağı) olarak, ve (böylece de) o “Đletiden” (39/23) ve o 
“Ayırı ştan” (25/1) açık belgeler (sunar tarzda)! Öyleyse, artık sizden kim tanık olursa (bu) Aya,                          
mutlaka (o sayılı günlerinde) tutmalıdır onu. Ama kim hasta olursa, veya bir yolculuk üzerinde, 
(tutamadığı o günler) sayısınca diğer günlerde (tutmalıdır). Al-lah (böylelikle) diliyor sizin için 
kolaylığı, ve asla dilemiyor sizin için zorluğu; ve (böylece) tamamlayasınız diye o sayıyı (=7),  
ve yüceltesiniz diye Al-lahı, sizi böylece --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine, en ilkin-- “ilettiği” (39/23) üzere; ve ta ki siz 
şükredesiniz! 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, bu vadedilmiş “Misak Elçisine/Mesajına” gönülden                
iman edip böylelikle tabi olacak tüm Milletler artık yukarıdaki Ayette yüce Rabbimiz tarafından  
böylece önemle işaret edilmiş olan o kutlu 9uncu Ayda (=Eylül) ve o Sayılı Günlerinde, yani her zaman  
o Eylül ayında bu toplam (sayılı) “7” gün boyunca (=16,  17,  18,  19,  20,  21,  22 inci günlerinde) 
oruçlarını artık böylece doğrulukla ve ferahlıkla tutabileceklerdir.        
Ancak yine bu vadedilmiş “Misak Elçisi/Mesajı” kendisinden önce gönderilmiş olan tüm bu büyük 
Peygamberlerin (=hz. Musa, ve hz. Davud, ve  hz. Đsa, ve de hz. Muhammed a.s.) o kendi ana ümmetleri 
içinde yüce Al-lahın emriyle onlara farz kılmış oldukları tüm o (Tevrat, Đncil, ve Kuransal) hükümlerini 
şimdi de aynen onaylayıp bunların onlar tarafından aynen ve titizlikle uygulanmaya devam edilmesini 
önemle tavsiye ve emretmekle mutlak olarak mükellef kılınmış olduğu için,  
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şimdi, yine özellikle bu Musevilerin (=Đsraili Yahudiler), ve bu Đsevilerin (=Vatikani Hristiyanlar),  
ve de bu Muhammedilerin (=Suudi Araplar) yine kendilerine bu büyük Peygamberleri tarafından öğretilip 
emredildiği üzere, kendi oruçlarını o kendi kutlu Aylarında ve belirlenmiş Günlerinde aynen ve titizlikle 
tutmaya devam etmelerini de elbette yine böylece ve aynen onaylamakla yükümlü kılınmıştır (5/48 = 68)! 
Bu önemli hususta, şimdi yüce Al-lahın bu “Misak Elçisine/Mesajına” vermiş olduğu bu tam emir ve 
yetkiyi, ve tüm bu büyük Peygamberlerin (=hz. Musa, ve hz. Davud, ve  hz. Đsa, ve de  
hz. Muhammed a.s.) bu hususta da ona vermiş oldukları tam onay ve desteklerine yakından tanık 
olabilmek için, lütfen, şimdi yine en başta o “Devasa Bir Mucize 1 & 2,” ve sonra da o “Şaşılacak Bir 
Mucize” dosyalarını bu bağlamda da tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin.   
 
186-  Ve (şimdi) sana sordukları zaman o hizmetkarlarım Benden: (Đşte, mutlaka bilsinler ki), 
şüphesiz Ben yakınım, yanıt veririm (Bana) dua edip çağıranın o çağrısına, (o) Bana  
(böylece) dua edip çağırdığında (40/14). Öyleyse, (şimdi) onlar mutlaka (böylece) yanıt versinler 
(burada) Bana (13/18-19), ve mutlaka inansınlar (böylece de) Bana (3/84), ta ki onlar (her daim) 
düzgünce ilerlesinler. 
187-  Yasal kılındı sizin için oruç gecesinde (cinsel) yaklaşma (kendileriyle evli olduğunuz) o 
kadınlarınıza. Onlar böylece (cinsel dürtülerinizi örten) bir elbisedir sizin için, ve siz de böylece 
(cinsel dürtülerini örten) bir elbisesiniz onlar için. Al-lah bildi ki, şüphesiz siz (oruç gecelerinde               
cinsel ilişkiden tamamen uzak durmayı da arzulayarak) böylece (gerçekte) ihanet etmekte idiniz 
kendi canlarınıza; ve (bu hususta da) dönüp bağışladı sizi, ve affetti sizi. Öyleyse, artık (oruç 
gecelerinde de) yaklaşın onlara, ve arayın (böylece) Al-lahın sizin için (helal olarak) yazmış 
olduğunu. Ve yiyin ve için, ta ki açık oluncaya kadar sizin için (ufuktaki) o beyaz iplik  
(ufuktaki) o siyah iplikten, o tan vaktinde. Sonra tamamlayın orucu geceye kadar. Ve onlara asla 
(cinsel anlamda) yaklaşmayın, ve siz (Ona hizmet için) kapanmışlar iken o “eğili ş yapılarının” 
(17/1) içinde! Bunlar, Al-lahın sınırlarıdır; öyleyse (çiğnemek için) asla yaklaşmayın onlara!  
Đşte, böylece açık ediyor Al-lah o “Đşaretlerini” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli 
“kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7) ahali için, ta ki onlar 
(artık) sakınsınlar!  
188-  Ve asla yemeyin mallarınızı kendi aranızda sahtecilikle, ve asla (rüşvet olarak da) 
aktarmayın onları o hakimlere doğru da, (böylece) yiyesiniz diye ahalinin mallarından bir 
kısmını, suçla, ve siz artık (burada bu Đlahi adaleti ve hakkı böylece de) biliyorsunuz  
iken (11/85-86)! 
189-  Soruyorlar sana o (göğün) evreleri hakkında? De ki: Onlar (böylece) vakit ölçüleridir  
ahali için, ve o (kutsal Evi) ziyaret için (2/197). Ve değildir erdemlilik gelivermeniz evlere 
(büyüklük taslamayla) tepelerinden; ve fakat erdemlilik: Her kim sakınırsa (39/33)! Öyleyse, 
geliverin (artık) evlere (alçak gönüllülükle) kapılarından; ve (böylece) sakının Al-lahtan (2/177), 
ta ki siz (sonunda böylelikle) rahata eresiniz (23/1-11).                
190-  Ve şimdi (böylece de) “savaşın” Al-lahın o yolunda (9/111), (orada) sizinle “savaşan”  
o kimselere karşı! Ama aşırılık etmeyin; (çünki) şüphesiz, Al-lah sevmez aşırılık edicileri. 
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191-  Ve öldürün onları --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- nerede yakalarsanız 
onları; ve çıkarın onları --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta-- nereden çıkardılarsa 
sizi! Ve inletmek daha şiddetlidir öldürmekten (85/4-10). Ve onlarla savaşmayın  
o kutsal “eğili ş yapısının” (17/1) yanında, (onlar) sizinle savaşana kadar orada! Ve eğer 
savaşırlarsa sizinle, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o alt bölgede-- öldürün onları da!  
Đşte, böyledir --şimdi, o alt bölgede de-- o “inkarcıların” karşılığı!   
192-  Ve eğer (bunun ardından, buradaki tüm insanlar bütün bu Mucizelere tanık olup artık 
inkarcılıktan) cayarlarsa, şüphesiz Al-lah (o vakit) en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (190-192), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda,                         
Matematiksel bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o 
“ Đstisnai Bir Mucize,” ve sonra da o “Şanlı Bir Mucize” dosyalarını, ve orada yer alan tüm o 
“ikiyüzlülerin” ve “inkarcıların” şimdi nasıl böylece tüm erdemli Đnananlar tarafından orada  
o alt bölgede --o sol ve de o sağ tarafta-- tam bir hezimete uğratılmış olacaklarını,  
ve akabinde de, en başta yine burada hz. Davud ve de hz. Muhammedin (üzerlerine Selam olsun)  
şimdi içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda torunu bu “Misak Elçisini/Mesajını” artık böylece  
temelden kavrayıp ona hakkıyla tabi olacak kimseler için, böylelikle gerçek Fiziksel savaşın artık  
aslen hep ikinci planda kalıp --kesin gerekli olmadıkça-- asla vaki dahi olmayacağına, fakat artık  
her daim bu alegorik Matematiksel savaşın tüm erdemli inananlar için  böylelikle en büyük bir ibadet ve  
yüce Al-laha yakınlaşma vesilesi olacağına dair vermiş oldukları o ilgili en Mucizevi gaybi haberlerini de 
muhakkak görmeliyiz, en ilkin.   
        
193-  O halde, artık (böylece) “savaşın” onlarla (9/111), inletme kalmayıncaya kadar (85/10),  
ve o “Ergi” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Ergisine” bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 48/28) -hepsiyle- Al-lah için (egemen) oluncaya (8/39)!  
Ve eğer (bunun ardından, inkarcılıktan) cayarlarsa, (bilin ki), asla düşmanlık etmek yoktur, 
ancak sadece (böyle) haksızlık edenler (60/9) aleyhine. 
194-  (Şimdi sizin için kılınmış olan) bu kutsal Ay (2/185), (daha önce o Yahudiler, ve 
Hristiyanlar, ve de o Araplar için kılınmış olan) o kutsal Ay (bkz. Tesniye 16/1) (Luka 5/35) 
(Bakara 2/185) iledir/gibidir; ve bu kutsallar (böylece) karşılıklıdır. Öyleyse, artık kim 
düşmanlık ederse sizin aleyhinize, (siz de) düşmanlık edin onun aleyhine, (onun) sizin aleyhinize  
düşmanlık ettiğinin bir benzeriyle. Ve sakının Al-lahtan; ve bilin ki, şüphesiz Al-lah o 
sakınanlarla (2/177) birliktedir. 
195-  Ve (mallarınızdan) harcayın Al-lahın o yolunda (9/111), ve asla atmayın kendi ellerinizle 
kendinizi (bu kimseler gibi) o yıkılışa (9/42).  
Ve (böylece) güzellik edin; şüphesiz, Al-lah sever o --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler en güzel Anlatısı (39/23) üzerinde böylelikle erdemlice çalışarak yine,  
en ilkin-- güzellik edicileri (39/34)! 
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196-  Ve tamamlayın o (kutsal Evi; 3/96) ziyareti, veya o turlamayı da, Al-lah için. Ve eğer 
(herhangi bir sebepten ötürü) engellenirseniz, (gönderin) kolay geleni bir iletilmelikten.  
Ve tıraş etmeyin başlarınızı o “iletilmelik” (=bir kurbanlık hayvan ücretine denk gelecek  
mali bedel) ulaşıncaya kadar o yasal yerine. Ama sizden kim olursa hasta, veya bir incinme 
(varsa) başından, bir fidye (yükümlülüğü vardır) oruç (tutarak), veya bağış (9/60) yaparak, veya 
(böyle) diğer (ibadetsel) yöntemden (22/34) biriyle. Ve güvenliğe kavuştuğunuz zaman, artık 
kim faydalanırsa o turlama ile --(ancak belirli özel Aylara mahsus kılınmış; 2/197)-- o Ziyaret 
(dönemine) kadar, yine (göndermelidir) kendisine kolay gelen (bir mali bedeli) bir iletilmelikten. 
Ama kim bulamadıysa, o halde, üç gün oruç (tutmalıdır) o Ziyaret (dönemi) içinde, ve yedi  
(gün de), döndüğünüz zaman; bu, (böylece) tastamam olarak on (gündür). Bu, aslen kendi ailesi 
(yine o Batıdaki; 2/142-144) o kutsal Eğili ş Yapısının (civarında oturup) hazır (sakinleri) 
olmayan (tüm) kimseler içindir. Ve artık (böylece) sakının Al-lahtan (2/177); ve bilin ki, 
şüphesiz Al-lah (bu takdirde; 65/8-10) şiddetlidir sonlandırmada. 
197-  O halde, o Ziyaret artık (böylece) bilinen (=9uncu -Eylül- & 10uncu -Ekim- &  
11inci -Kasım- & 12inci -Aralık-) aylardadır. Öyleyse, artık her kim yerine getirirse onların 
içinde o Ziyareti, (öncelikle bilsin ki), yoktur hiç (cinsel) yaklaşma, ve yoktur hiç kalleşlik etme, 
ve yoktur hiç tartışma (yapmaya kalkmak) o Ziyaret (dönemi) içinde.  
Ve (şimdi) artık ne yaparsanız bir “Đyilikten” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đyiliğine” de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 16/30), Al-lah bilir onu. Ve öyleyse, 
azıklanın; ve şüphesiz, azığın en iyisi (böylece) sakınmadır (2/177). Öyleyse, artık (böylece) 
sakının Benden, ey anlayış sahipleri (65/10)! 
198-  Yoktur sizin üzerinize (hiçbir) günah (orada gezerek ve alışveriş yaparak da) aramanızda 
bir lütuf Yetkenizden. Ve (sonra) akın ettiğinizde (yine o Batıdaki bu mübarek Şehrin (27/91) 
bilhassa o kuzeyini çevrelemiş olan) o yüksek (tepelerden), artık anın Al-lahı (aşağıda Şehir 
merkezinde yer alacak o düzlükteki) o kutsal Yüceltiş Bölgesinde de. Ve anın Onu, sizi böylece  
--19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylelikle yine,  
en ilkin-- “ilettiği” için/üzere; ve kesinlikle (siz) bundan önce, mutlak o sapmışlardan idiniz. 
199-  Sonra dağılıp yayılın, nereden dağılıp yayılırsa o ahali, ve (burada da) bağışlanma dileyin 
Al-lahtan. Şüphesiz, Al-lah (bu takdirde; 6/54 her daim) en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
200-  Ve (böylece) kılıp bitirdiğiniz zaman (ibadet) yöntemlerinizi, (tekrar) anın Al-lahı, 
babalarınızı anışınız gibi, veya daha/en kuvvetli bir anışla! Ve ahaliden kimi (var ki) diyor: 
Yetkemiz, öyleyse, (ne olur) ver bize bu yakın zaman içinde! Ve öyleyse, yoktur artık onun için 
o sonraki zaman içinde hiçbir pay!  
201-  Ve onlardan kimi de (var ki) diyor: Yetkemiz, öyleyse, (lütfen) ver bize bu yakın zaman 
içinde bir güzellik, ve o sonraki zaman içinde de bir güzellik! Ve (ne olur) sakın bizi o ateşin 
çilesinden! 
202-  O şahıslar, (işte), onlar için (var olacaktır) bir nasip (tüm) o kazandıklarından (40/17).  
Ve (işte), Al-lah hızlıdır (böylece) hesaplandırmada (40/40)! 
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203-  Ve bunun ardından, (yine o Batıdaki bu kutsal Şehrin; 27/91 sınırları içinde) anın Al-lahı  
sayılı günlerde. Ve kim acilen yaparsa (bunu) iki gün içinde, yoktur bir suç onun üzerine; ve kim 
daha sonraya da kalırsa, yoktur bir suç onun da üzerine, sakınan kimse için.  
Ve öyleyse, artık (böylece) sakının Al-lahtan (2/177); ve bilin ki, şüphesiz siz --(buradaki vefatın 
hemen ardından, sonunda derhal böylece)-- Ona doğru toplanacaksınız (56/83-94)! 
 
** Yukarıdaki bu Ayetlerde (196-203), yüce Rabbimiz tarafından, içinde bulunduğumuz bu en kritik               
Son Çağda, tüm erdemli inananlar tarafından böylece bu en kritik ve önemli “Misak Elçisinin/Mesajının” 
çıkmış olacağı bu Batıdaki, bu mübarek Şehirde (27/91) artık böylelikle yerine getirilmesi emredilen  
bu en önemli Ziyaret ibadetinin daha önce yine tüm bu büyük Peygamberler (=hz. Đşaya, ve  
hz. Davud, ve hz. Đsa, ve de nihayetinde hz. Muhammed a.s.) tarafından nasıl açıkça işaret edilip  
önemle haber verilerek aynen tasdik edilmiş olduğuna da yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi  
yine o “Đstisnai Bir Mucize,” ve sonra o “Haşmetli Bir Mucize,” ve sonra da o “Mucizevi Bir Mühür” 
dosyalarını bu bağlamda da tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin.   
 
204-  Ve ahaliden kimi (var ki), deyişi (hayran bırakıp) şaşırtır seni (şimdi) bu yakın hayat 
içinde, ve (çünki) o (hem de) derhal tanık tutar Al-lahı o kalbinin içindekine! Halbuki o (aslında) 
çekiştirmede en azılıdır. 
205-  Ve (işte), yüz çevirip (gittiği) zaman, derhal çabalar o yerin içinde, bozgunculuk etsin diye 
orada, ve (yakıp) yıksın o ürünü ve nesli. Ve Al-lah asla sevmez (böyle) bozgunculuğu!  
206-  Ve (şimdi) ona denildiğinde: (Bu yaptıklarından dolayı, derhal tevbe edip) artık 
sakınmalısın Al-lahtan! hemen sarıp aldı onu bir üstünlük duygusu, (böyle) suç (45/6-7) üzere.  
Öyleyse, artık ona o batak yeter; ve ne adi bir yataktır (o)! 
207-  Ve ahaliden kimi de (var ki), canını satar (şimdi) Al-lahın (bu) hoşnutluğunu (48/29) 
aramak için. Ve Al-lah en şefkatlidir (böyle) hizmetkarlara (25/63-64) karşı! 
208-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık (böylece) girin o teslimliğin (3/84) içine, hepten;  
ve asla izlemeyin o şeytanın adımlarını (6/112 & 121). Şüphesiz o sizin için (böylece) açık bir  
düşmandır (17/61-62). 
209-  Ve ama eğer (yine de) kayarsanız, o “Açık Belgelerin” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Açık Belgelerine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/157) böylelikle 
tam size gelmesinin peşinden, bilin ki, şüphesiz Al-lah (bu takdirde, size ve hiç kimseye  
asla ihtiyaç duymayarak; 14/8 daima) en üstündür, en buyurgandır. 
210-  (Ama) yoksa gözlüyorlar mı (onlar), illaki (muhakkak) gelmesini onlara Al-lahın  
o bulutlardan gölgeler içinde, ve o meleklerin, ve (böylece) kılınıp bitirilmesini emrin (6/158)? 
Ve Al-laha doğru, (tüm) emirler döndürülür (32/5). 
211-  Öyleyse, (şimdi) sor Đsrail oğullarına, nice verdik onlara o apaçık “Đşaretten” (=buradaki  
19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerini” açıkça haber verip böylece onlara 
bunu en evvelden beri iyice tanıtmış olan tarzda: 45/17-18)! O halde, şimdi (onlardan) kim  
-inkarla- değiştirirse Al-lahın (bu) “Armağanını” (93/11), tam ona gelmesinin peşinden (14/28), 
şüphesiz, Al-lah şiddetlidir sonlandırmada. 
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212-  Süslendi şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler için (bu) yakın hayat, ve 
(dolayısıyla), dalga geçerler onlar şimdi (böylece) inanmış (2/25-26) o kimselerle.  
Ama şimdi (böylece) sakınmış (2/177) o kimseler onların üstünde (olacaklardır), o kalkış 
gününde (83/29-36). Ve Al-lah besler, kimi isterse, hesapsız bir biçimde! 
213-  (Tüm) ahali (bir zamanlar) tek bir (inançsız ve dinsiz) kitle idi; ve (sonra) Al-lah atadı  
o havadisçileri (3/84), müjdeleyiciler ve uyarıcılar (olarak). Ve indirdi onlarla birlikte                               
o Yazıtı (=özellikle, o Tevratı, ve Đncili, ve Kuranı burada böylece hassaten: 3/3-4) bir Gerçek 
(olarak), buyruk versin diye o ahalinin arasında, onun hakkında çelişkiye düştükleri (şeylerde).  
Ve (sonra) çelişkiye düşmedi onun hakkında, ancak kendilerine o (Kitapların) verilmiş (olduğu) 
o kimseler, o Açık Belgelerin tam onlara gelmesinin peşinden, bencillik (sebebiyle) kendi 
aralarında. Ve işte, iletti (şimdi) Al-lah (böylece) inanmış (2/25-26) o kimseleri onun hakkında 
çelişkiye düşmüş oldukları (o şeylerde) bu “Gerçeğe” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/41), Kendi izniyle.  
Ve Al-lah iletir, kimi isterse (13/27), artık (böylece) ayakta duran bir yordama (6/161)! 
214-  Yoksa sandınız mı siz (hemen) girebileceğinizi o bahçeye, ve henüz gelmemişken size  
bir benzeri (o imtihanların) sizden önce geçmiş o kimselerin? (Öyle ki), dokundu onlara  
o baskılar ve darlıklar, ve sarsıldılar, ta ki (o vakit) diyene kadar o gönderilmiş, ve onunla 
birlikte inanmış o kimseler: Al-lahın yardımı ne zaman? Dikkat, şüphesiz Al-lahın yardımı 
yakındır (12/110)! 
215-  Soruyorlar sana, nedir (şimdi) o harcayacakları? De ki: Đyilik (olarak) harcayacağınız,                  
(öncelikle) ana-baba için, ve (sonra) o yakınlar, ve yetimler, ve yoksullar, ve yolda kalmış 
(içindir). Ve artık (böylece) bir Đyilikten (2/272-273) ne yaparsanız, şüphesiz Al-lah onu  
bilendir. 
216-  (Đşte), yazıldı sizin üzerinize o “Savaş” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
Tablolarında yapılacak o (alegorik) “Savaşa” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 9/111),  
ve o zahmetli (göründüğü halde) sizin için. Ve belki (siz) zahmetli görebilirsiniz bir istemi,  
ve o (böylece) en iyidir sizin için (9/111); ve belki (siz) sevebilirsiniz bir istemi, ve o (böylece) 
en kötüdür sizin için (9/38-39). Ve Al-lah bilir, ve siz bilemezsiniz. 
217-  Ve soruyorlar sana o kutsal Ay (2/194) ve onun içinde o “Savaş” (hakkında)?  
De ki: Onun içinde o “Savaş” (9/111) büyük (ibadettir)!  
Ve (ama) Al-lahın (bu) yolundan (9/111) alıkoymak, ve onu inkar etmek, ve o kutsal  
Eğili ş Yapısını (17/1), ve onun grubunu çıkarmak oradan en büyük (suçlardır) Al-lahın katında!  
Ve (böylece) inletmek (85/4-10) daha büyük (suçtur) öldürmekten. Ve (onlar) son bulmazlar  
size karşı böylece (dilleriyle ve elleriyle) savaşmakta, ta ki sizi çevirene kadar (bu) “Erginizden” 
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Ergisine” bir atıftır böylece burada yine,  
en ilkin: 48/28), eğer başarabilirlerse! O halde, artık (onlara uyup) kim çevrilirse sizden  
(bu) “Ergisinden” (48/28), ve ölürse, ve o (böylece) bir inkarcı (2/26-27) iken; o şahıslar,  
(işte), onların çalışmaları boşa çıkmıştır bu yakın zaman içinde, ve o sonraki zaman içinde!  
Ve o şahıslar (artık) o ateşin arkadaşlarıdır, onlar onun içinde sürekli kalıcıdırlar. 
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218-  Ama şüphesiz, şimdi (böylece) inanmış (2/25-26) o kimseler, ve göç etmiş (4/100)  
o kimseler, ve (böylece) gayret etmişler Al-lahın (bu) yolunda (9/111); (işte), o şahıslar  
(artık) umabilirler Al-lahın acımasını. Ve Al-lah en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
219-  Soruyorlar sana o sarhoşlatıcılar ve o kumar hakkında? De ki: Onların ikisinde                    
(böylece) büyük bir suç (5/91) vardır, ve (bazı) faydalar da (vardır) insanlar için. Ama onların 
(böylece sebep olacağı) bu suç (5/91) daha büyüktür o faydalarından. Ve soruyorlar sana,  
(miktar olarak) nedir (şimdi) o harcayacakları (2/215)? De ki: (Đhtiyaçtan) fazlası!    
Đşte, böylece açık ediyor Al-lah sizin için o “Đşaretleri” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7), 
ta ki siz düşünüp algılayasınız! 
220-  (Bu) yakın zaman içinde, ve (o) sonraki zaman. Ve soruyorlar sana o yetimler hakkında? 
De ki: Düzelticilik etmek onlar arasında/için, en iyidir. Ve eğer katarsanız onları (ailenize),             
artık onlar kardeşlerinizdir sizin. Ve Al-lah (ayırt etmesini) bilir şimdi o (böylece de) 
bozgunculuk edeni (2/27) o (böylece de) düzelticilik edenden (2/25)! Ve eğer Al-lah isteseydi, 
(bu konuda) zora sürebilirdi sizi. Ama şüphesiz, Al-lah --(inananlara böylelikle daima kolaylığı               
dilemiş olan; 2/185 & 22/78)-- en üstündür, en buyurgandır.   
221-  (Ey inanan erkekler), öyleyse, (artık) asla nikahlamayın o kadın ortak koşucuları (42/21) 
onlar (şimdi Ona böylece tek Hüküm sahibi olarak) inanıncaya (42/10) kadar; ve inanmış bir 
kadın hizmetli (=gündelikçi, hizmetçi, veya işçi) daha iyidir (böyle) bir kadın ortak koşucudan,  
o sizi (dış görünümüyle, variyetiyle, vs.) etkilemiş olsa bile! (Ey inanan kadınlar), öyleyse, 
(artık) asla nikahlanmayın o erkek ortak koşuculara (42/21) onlar (şimdi Ona böylece tek Hüküm 
sahibi olarak) inanıncaya (42/10) kadar; ve inanmış bir erkek hizmetli (=gündelikçi, hademe, 
veya işçi) daha iyidir (böyle) bir erkek ortak koşucudan, o sizi (dış görünümüyle, variyetiyle, vs.) 
etkilemiş olsa bile! Çünki o (kadın ve erkek ortak koşucular; 42/21) çağırırlar (sizi) o ateşe;  
ve Al-lah (böylece) çağırıyor sizi o bahçeye, ve bağışlanmaya (34/4), Kendi izniyle.    
Ve işte, O (böylece) açık ediyor o “Đşaretlerini” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli 
“kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7) ahali için, ta ki onlar 
artık (böylece) “Anış” alsınlar (39/23)! 
222-  Ve soruyorlar sana (kadınların) o adet hali hakkında? De ki: O (cinsel açıdan bu dönemde 
bir müddet yoksun kalacağı için hem kocaya, bedensel açıdan bir süre biraz zorluk da çekeceği 
için hem de kadına rahatsızlık verecek) bir incinmedir. Öyleyse, artık (cinsel anlamda) ayrılın 
kadınlardan o adet hali döneminde, ve (sadece bu açıdan) asla yaklaşmayın onlara, (bundan) 
temizlenmelerine kadar. Ve (bundan) temizlendikleri zaman, (artık) gidin onlara, nereden 
emrettiyse (2/223) size Al-lah. Şüphesiz, Al-lah sever o dönüp (Ona) yönelenleri, ve sever o 
(Kendisini böylece anarak; 9/108) temizlenenleri. 
223-  Kadınlarınız bir (ürün verici) tarladır sizin için; öyleyse, şimdi varın o (ürün verici) 
tarlanıza, (karşılıklı olarak böylece helal tarzda) dilediğiniz gibi.  
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Ve (ey inananlar, artık hepiniz) böylece --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
çalışmalarından (2/25)-- takdim edin (59/18) kendi canlarınız için; ve sakının Al-lahtan (2/177). 
Ve bilin ki, şüphesiz siz (sonunda böylece) kavuşacaksınız Ona (56/83-91). Öyleyse, artık 
müjdele o inananları (2/25-26)! 
224-  Ve (şimdi) asla kılmayın Al-lahı bir siper (olarak) o antlarınızda, ta ki (Onun adını böylece                      
bahane etmiş olarak) erdemli davranmayasınız ve sakınmayasınız (2/177) ve düzelticilik 
etmeyesiniz diye ahalinin arasında! Ve Al-lah en işiticidir, en bilendir.                                                             
225-  (Sorumlu) tutmaz sizi Al-lah (bilinçsiz, kasıtsız olarak söylediğiniz) laflardan ötürü  
o antlarınızın içindeki; ve fakat (sorumlu) tutar sizi kalplerinizin (bilinçli, kasıtlı olarak yapıp) 
kazandıklarından ötürü. Ve Al-lah (bu takdirde; 6/54 her daim) en bağışlayıcıdır,  
en ılımlıdır. 
226-  Kadınlarından uzaklaşan o kimseler için bekleme süresi (vardır), dört ay. Ama eğer  
(bu süre içinde) dönüverirlerse, şüphesiz Al-lah en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
227-  Ama eğer karar verirlerse (mutlak olarak) boşanmaya, şüphesiz Al-lah en işiticidir,  
en bilendir. 
228-  Ve öyleyse, o hanım boşanmışlar beklemelidirler (kendi) canlarında üç (adet hali) dönemi.                      
Ve yasal olmaz onlar için gizlemeleri Al-lahın yaratmış olduğunu o rahimlerinin içinde, eğer 
artık (böylece) inanıyor idiyseler Al-laha ve (bu) son güne (2/62)! Ve kocaları en hak sahibidir 
onları (evliliğe) geri çevirmede bu (=böyle bir hamilelik) durumunda, eğer onlar (=tüm  
bu durumda olabilecek o karı/lar ve o koca/lar, birlikte oturup karar vererek) böylece diledilerse 
(kendi aralarında) bir düzelticiliği. Ve onlar (=o hanımlar) için benzeri (sorumluluklar) vardır  
kendi üzerlerine olan o (haklar) gibi, tanınmış pratik üzere. Ama o adamlar için onların (=o 
hamile hanımların) üzerine (böylece) bir derece (fazla sorumlulukları; 2/233) vardır.  
Ve Al-lah en üstündür, en buyurgandır. 
229-  Boşanma iki defadır. Ve (bunun ardından, yapılması gereken şey, eşini) tutmaktır,              
tanınmış pratik üzere, veya bırakmaktır, güzellik üzere. Ama yasal olmaz sizin için geri almanız 
onlara (=o hanımlara) verdiğinizden hiçbir istemi; sadece (bu karı ve koca) korkarlarsa ayakta 
tutamayacaklarından Al-lahın sınırlarını. Ve eğer korktuysanız (o karı ve kocanın) ayakta 
tutamayacaklarından Al-lahın sınırlarını, öyleyse, artık günah yoktur onların üzerine  
onunla (o hanımın) fidye olarak (kendisine kocası tarafından en başta mehir, veya daha sonra 
mülk olarak verilmiş olabilecek olandan; 4/24 uygun bir miktarı geri) vermesinde.  
Bunlar, Al-lahın sınırlarıdır; öyleyse, asla düşmanlık etmeyin onlara! Ve her kim düşmanlık 
ederse Al-lahın (bu) sınırlarına, (işte), o şahıslar onlar haksızlık edicilerdir! 
230-  Ve eğer (o koca) onu (=o hanımı) tekrar (üçüncü kez; lütfen, bu bağlamda şimdi ayrıca                                               
hz. Musanın (a.s.) o hikayesini, ve o olayda kendisine verilmi ş olan en temelde yine o “üç” hakkını da                  
bununla böylece bu “sayısal” açıdan tam paralel olarak anıp hatırlayalım; 18/66-78) boşarsa, artık yasal olmaz 
(o hanım) kendisine bunun ardından, ta ki (ilkin) onun dışında bir eşle nikahlanmadıkça.  
Ve (ancak) eğer o (=sonraki kocası) da onu (=bu hanımı) boşarsa, artık günah yoktur onların 
üzerine tekrar birbirlerine geri dönmelerinde, eğer inanırlarsa ayakta tutabileceklerine  
Al-lahın sınırlarını.   
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Ve (işte), bunlar Al-lahın o “Sınırlarıdır;” böylece açık ediyor onları (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Sınırlarına” da bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 58/4-5) 
(bunu) bilen bir halk için! 
231-  Ve kadınları boşadığınız zaman, ve onlar ulaştıklarında o belirlenmiş sürelerine (2/228),   
(imkanları, veya gidecek bir yerleri vs. yoksa) ya (evlerinizde) tutun onları, tanınmış pratik 
üzere, veya (imkanları vs. varsa, derhal kendi evlerine) gönderin onları, tanınmış pratik üzere.  
Ama asla kendi (evlerinizde) tutmayın onları darlık vererek, --(böylece arada eskiden kalmış  
olabilecek herhangi bir garezden ötürü)-- düşmanlık edesiniz diye (onlara). Ve (bilin ki), kim 
yapmaya kalkarsa bunu, muhakkak haksızlık etmiştir kendi canına.     
Ve asla edinmeyin Al-lahın o “Đşaretlerini” (6/4 = 26/5) bir eğlence (konusu). Ve anın Al-lahın  
o armağanını sizin üzerinize (olan), ve böylece indirmiş olduğunu sizin üzerinize o “Yazıttan” 
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır böylece burada yine,  
en ilkin: 39/23), ve o “Buyurudan” (54/5), onunla (böylece) size öğüt veriyor (olduğu)!  
Ve artık (böylece) sakının Al-lahtan (2/177); ve bilin ki, şüphesiz Al-lah her istem berisinde  
en bilendir. 
232-  Ve kadınları boşadığınız zaman, ve ulaştıklarında o belirlenmiş sürelerine (2/228),                      
asla sıkıştırıp engellemeyin (artık) onları, nikahlanmasınlar diye o (sonraki) eşlerine, artık (onlar)  
(konuşup anlaşıp) hoşnut kaldıklarında kendi aralarında, tanınmış pratik üzere.  
Đşte, budur (size) kendisiyle (burada) “Öğüt” verilen (11/120) (şimdi) sizden kim inanıyor idiyse  
(böylece) Al-laha ve (bu) son güne (2/62)!  
(Çünki) bu (davranış) sizin için daha/en arıdır, ve daha/en temizdir. Ve Al-lah bilir, ve siz 
bilemezsiniz. 
233-  Ve o -boşanmış- anneler emzirmelidirler o çocuklarını iki tam yıl, o kimse (=babalar) için, 
emzirmeyi böylece (ücretini de onlara hakkıyla vermek kaydıyla; 65/6 muhakkak tümüyle) 
tamamlatmayı dileyen. Ve (yine) o babalar üzerine (yüklenmiştir) onların (=o annelerin) 
besinlerini ve giyeceklerini de (temin etme), tanınmış pratik üzere. (Ama) hiçbir can yükümlü 
tutulmaz, ancak kendi kapasitesine göre (65/7). Öyleyse, (artık) asla darlığa sokulmamalıdır  
(ne) o anne o çocuğundan ötürü, ve (ne de) o baba o çocuğu kendisine de ait olan. Ve (ama  
bu sırada o baba ölecek olursa, ona) mirasçı (olacak o en yakın varisi) üzerine de --(yukarıda 
anılan o emzirme ücretini, ve besin teminatını tamamlamak üzere)-- bunun benzeri bir (mali 
yükümlülük vardır).  
Ve eğer onlar (=ana baba) diledilerse (o çocuklarını) -daha erken- sütten kesmeyi, karşılıklı 
hoşnutluk üzere kendi aralarında, ve karşılıklı danışma, günah yoktur onların üzerine. Ve eğer 
dilediyseniz (bir süt anneye de) emzirtmeyi o çocuklarınızı, günah yoktur sizin üzerinize, teslim 
ettiğinizde (onlara), o verdiğiniz (ücreti), tanınmış pratik üzere. Ve artık (böylece) sakının  
Al-lahtan (2/177); ve bilin ki, şüphesiz Al-lah (tüm) o çalıştıklarınızı görendir.        
234-  Ve sizden vefat ettirilen o kimseler, ve (geriye) eşler bırakanlar; işte, (o vakit) 
beklemelidirler (o eşler) kendi canlarında dört ay, ve on (gün). Ve ulaştıkları zaman (bu) 
belirlenmiş sürelerine, artık günah yoktur sizin üzerinize (o eşlerin) kendi canları için (erdemli 
olanı) yaptıklarında, tanınmış pratik üzere. Ve Al-lah (tüm) o çalıştıklarınızdan haberdardır. 
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235-  Ve günah yoktur sizin üzerinize, ima ettiğinizde bu (dul kalmış) kadınlara (nikaha dair) bir 
hitabı, veya onu (tümüyle) sakladığınızda canlarınızın içinde. Çünki (sizi yaratan) Al-lah bildi ki, 
şüphesiz siz (böylece nikahlanma düşüncesiyle) anacaksınız onları. Ve fakat (öyleyse), asla 
sözleşmeyin onlarla gizlilik üzere, sadece (müstesna) konuşmanız için, tanınmış bir deyişle.  
Ama (o vakit) asla azmetmeyin nikahı (derhal) bağlamaya, ta ki o yazıt ulaşıncaya kadar  
o belirlenmiş süresine (2/234). Ve bilin ki, şüphesiz Al-lah bilmektedir canlarınızın içindekini; 
öyleyse, (her daim) kaçının On(un azabın)dan! Ve bilin ki, şüphesiz Al-lah (bu takdirde; 6/54)  
en bağışlayıcıdır, en ılımlıdır.  
236-  Günah yoktur sizin üzerinize, eğer boşadıysanız o kadınları henüz onlara (cinsel anlamda) 
dokunmadığınız, veya henüz şart kılmadığınız onlar için bir (mehir) şartını. Ama (muhakkak) 
geçimlendirin onları; zengin (kimse) üzerine, kendi ölçüsüne göre, ve yoksun (kimse) üzerine, 
kendi ölçüsüne göre; (böylelikle) bir geçimlik (olarak), tanınmış pratik üzere, (artık) böylece  
bir gerçek (yükümlülük) olarak (tüm) o güzellik ediciler (39/34) üzerine!  
237-  Ama eğer onları boşadıysanız, onlara (cinsel anlamda) dokunmadan önce -ama muhakkak 
halihazırda şart kılmıştınız onlar için bir (mehir) şartını- o halde, artık o şart kıldığınızın yarısını 
(verin), ancak (o hanımların) affetmeleri, veya (o hanımlar bu hususta kendi menfaatlerini 
hakkıyla bilip koruyabilecek vasıfta olmadıkları vakit) nikah bağı onun elinde olan o kimsenin 
(=o hanımın velisi, babası vs. 2/282) affetmesi (dışında). Ama (sizin) affetmeniz (ve böylece 
mehrin yarısını, veya tamamını onlara vermeniz) daha yakındır sakınmaya; ve unutmayın 
(böylece) lütfu aranızda! Şüphesiz, Al-lah o “çalıştıklarınızı” (2/25) görendir! 
238-  O halde, artık (her daim) koruyun (o tan vaktindeki, ve o akşam vaktindeki; 24/58 namaza 
durup Onu) destekleyişleri, ve böylece (burada da) o orta vaktin destekleyişini; ve böylece  
kalkın (o destekleyişlere) Al-lah için, boyun eğmişler (olarak). 
239-  Ve eğer korktuysanız, yayalar (olarak), veya (her tür taşıt araçları üzerinde) binekliler iken  
(kılıp yerine getirin onları). Ve güvenliğe kavuştuğunuz zaman, anın Al-lahı size öğrettiği gibi, 
bu (daha önce) bilmiyor olduklarınızı (1/1-7 & 2/255 & 17/110-111 & ...)! 
240-  Ve sizden vefat ettirilen o kimseler, ve (geriye) eşler bırakanlar; (işte), o eşleri için    
(önceden) böylece bir (vasiyet) salık vermeleri (gerekir): (Maddi) bir geçimlik, bir yıla kadar, 
(evlerinden) asla çıkarılmaksızın! Ama eğer (kendileri) çıkarlarsa, günah yoktur sizin üzerinize 
(o eşlerin) kendi canları için (erdemli olanı) yaptıklarında, tanınmış pratikten. Ve Al-lah  
en üstündür, en buyurgandır. 
241-  Ve (aranızdaki) tüm o hanım boşanmışlar için (maddi) bir geçimlik (sağlamak gerekir), 
tanınmış pratik üzere, artık (böylece) bir gerçek (yükümlülük) olarak (tüm) o sakınanlar (39/33) 
üzerine. 
242-  Đşte, böylece açık ediyor Al-lah sizin için o “Đşaretlerini” (=buradaki 19 kodlu, tüm o 
ikişerli, benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7), 
ta ki siz akledesiniz (21/10)! 
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243-  O halde, görmedin mi (şimdi) --bazı afetler, veya bazı eziyetler sebebiyle-- diyarlarından 
çıkmış o kimseleri, ve onlar binlerce iken, ölüm korkusuyla? Ve dedi onlar için Al-lah: (Öyleyse, 
şimdi manen) “ölün!” sonra --ya diyarlarına geri döndürerek, veya başka diyarlara yerleştirerek-- 
(manen tekrar) hayatlandırdı onları. Şüphesiz, Al-lah (böylece) mutlak lütuf sahibidir ahali 
üzerine; ve fakat ahalinin çoğu hala (gereğince) şükretmiyorlar (6/63-64). 
244-  Öyleyse, artık (siz) “savaşın” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
Tablolarında yapılacak o alegorik “Savaşa” da bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 9/111)                       
Al-lahın o yolunda (9/111); ve bilin ki, şüphesiz Al-lah (böylece yaptığınız bu erdemli  
Çalışmayı da) --o sol tarafta-- en Đşiticidir, --o sağ tarafta-- en Bilendir! 
245-  O halde, (şimdi) kimdir o kimse ki, borç verecek (olsun) Al-laha güzel bir borcu (8/41),  
ve (O da) onu katlayıp arttıracaktır onun için, çokça katlamalarla. Ve Al-lah (böylece) kısar ve  
açar (34/36-37); ve --(buradaki vefatın hemen ardından, böylece derhal)-- Ona doğru 
döndürüleceksiniz (56/83-94)! 
246-  O halde, (şimdi) görmedin mi o konseyi Đsrail oğullarından, Musanın peşinden (gelmiş 
olan)? O zaman dediler (onlar) kendilerine (gönderilmiş) o havadisçiye: Öyleyse, haydi  
(derhal) ata bizim için bir yönetici, (ki) savaşalım Al-lahın o yolunda! Dedi: Ama belki siz, eğer 
yazılırsa sizin üzerinize o savaş, ya savaşmazsanız? Dediler: Ve nedir bizim için ki, 
savaşmayalım Al-lahın o yolunda, ve muhakkak çıkarılmışız (iken) diyarlarımızdan ve 
oğullarımızdan da? Ama o vakit yazıldığında onların üzerine o savaş, (hemen) yüz çevirdiler; 
sadece bir azınlık (dışında) onlardan. Ve Al-lah en bilendir o haksızlık edicileri. 
247-  Ve dedi onlara o havadisçileri: Şüphesiz, Al-lah muhakkak atadı (şimdi) sizin için Talutu 
bir yönetici olarak. Dediler: Nasıl olabilir onun için yönetim bizim üzerimize, ve biz daha  
gerçek (hak sahibiyiz) iken yönetimde ondan? Ve (ona) verilmemiş iken malca da bir zenginlik?                 
Dedi: Şüphesiz, Al-lah (böylece) seçti onu sizin üzerinize, ve arttırdı onu bilgide ve bedende,  
bir artamla. Ve Al-lah verir yönetimini, kime isterse. Ve Al-lah (lütfuyla) en geniştir,  
en bilendir. 
248-  Ve dedi onlara o havadisçileri: Şüphesiz, onun yönetiminin işareti, size gelmesi (olacaktır) 
o Tabutun, onun içinde bir huzur (olan) Yetkenizden, ve bir baki kalan o Musa ailesinin ve 
Harun ailesinin bıraktığından; taşımaktadır onu o Melekler!       
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” --burada özellikle, içinde o hz. Musa ve hz. Harunun yer aldığı               
o “Seçkin Bir Mucize,” ve sonra o Meleklerin yer aldığı o “Şanlı Bir Mucize”-- her birine de           
manidar bir gönderme de mevcut olmalıdır böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) vardır sizin için, 
eğer inananlar idiyseniz! 
249-  Ve o vakit yola çıktığında Talut o ordularla, dedi: Şüphesiz, Al-lah test edecektir (şimdi) 
sizi bir nehir ile. Öyleyse, artık kim içerse ondan, değildir (o) benden. Ama kim tatmazsa onu, 
şüphesiz o bendendir -ki sadece eliyle bir avuç alan kimse (hariç). Ama (hepsi) -kana kana- 
içtiler ondan; sadece bir azınlık (dışında) onlardan.  
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Ve o vakit geçtiğinde (o nehri), o ve (tüm) inanmış o kimseler onunla birlikte, (onlardan  
birçokları) dediler: Yoktur bizim için hiçbir güç bugün, o Caluta ve ordularına karşı! Ama 
şüphesiz onlar (muhakkak) kavuşacaklar Al-laha diye (yakinen) kanaat getiren o kimseler ise, 
dediler: Nice az (sayıda) birlik yenmiştir çok (sayıda) birliği, Al-lahın izniyle. Ve Al-lah  
(her daim) o kararlılık gösterenlerle birliktedir! 
250-  Ve o vakit meydana çıktıklarında o Calut ve ordularına karşı, dediler (onlar): Yetkemiz, 
öyleyse, (lütfen) boşalt bizim üzerimize (şimdi) bir kararlılık, sağlamlaştır ayaklarımızı,  
ve yardım et bize (bu) inkarcılar halkının üzerine! 
251-  Ve (böylece) onları hezimete uğrattılar, Al-lahın izniyle! Ve Davud (orada) öldürdü  
o Calutu; ve (ardından) verdi ona Al-lah o yönetimi ve o --Zeburi; 4/163-- “Buyuruyu,”  
ve (böylece) öğretip bildirdi ona, istediğinden!   
 
**  Yüce Rabbimiz tarafından hz. Davuda (üzerine Selam olsun) verilen o --Zeburi; 17/55-- “Buyuruda,”                      
onun şimdi içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda (kendi soyundan da) çıkacağı vadedilmiş olan                 
bu en özgün ve önemli “Misak Elçisine/Mesajına” dair vermiş olduğu tüm o en Mucizevi gaybi 
haberlerine yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Davud Peygamberin Sözleri” dosyasını da 
muhakkak ve tümüyle görmeliyiz, en başta. Ve ayrıca, akabinde hz. Muhammedin (üzerine Selam olsun) 
bu bağlamda hz. Davuda ve Zebura dair yaptığı o en Mucizevi atıflarına, ve bu hususta (onunla birlikte, 
burada böylece aslen kendi soyundan da) çıkacağı vadedilmiş olan bu en kritik ve önemli “Misak 
Elçisine/Mesajına” bu bağlamda da vermiş olduğu tam onay ve desteğine yakından tanık olabilmek için, 
lütfen, şimdi o “Haşmetli Bir Mucize” dosyasını da muhakkak görmeliyiz, en ilkin.   
 
Ve eğer olmasaydı Al-lahın defetmesi o ahaliyi, onların bazısını bazısıyla (6/65), yer  
(tamamen) bozguna uğrardı. Ve fakat Al-lah (böylece) lütuf sahibidir (tüm) o kalabalıkların 
üzerine (22/40).  
252-  Đşte, bunlar (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli “kelimelerin/harflerin”  
o hepsine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 2/25) Al-lahın o “Đşaretleridir” (3/7); böylece 
aktarıyoruz (Biz) onları senin üzerine (burada), böylelikle bir “Gerçek” (39/41) olarak!  
O halde, şüphesiz sen (böylece) mutlak (Onun katından) göndertilmişlerdensin. 
253-  (Đşte), bunlar da o (senden önceki) o gönderilmişlerdir; lütuflandırdık (Biz) onların bazısını 
(değişik hususlarda, farklı mucizelerde) bazısı üzerine. (Đşte), onlardan kimi (var ki), Al-lah (ona) 
kelam etti (4/164), ve yükseltti onların bazısını derecelerle (6/83). Ve (sonra) verdik Meryem 
oğlu Đsaya da o açık belgeleri, ve güçlendirdik onu o kutsal Ruh (=Cebrail; 16/102) ile.  
Ve eğer Al-lah isteseydi, birbirleriyle savaşmazlardı onların peşinden (gelen) o kimseler,  
o açık belgelerin tam onlara gelmesinin peşinden. Ve fakat çelişkiye düştüler; ve onlardan kimi 
inandı, ve onlardan kimi inkar etti. Ve eğer Al-lah isteseydi, onlar birbirleriyle savaşmazlardı;  
ve fakat Al-lah --(tüm bu insanların kalplerindeki gerçek niyetlerini açıkça ortaya çıkarmak,  
ve sonra da herkese hakkıyla tam karşılıklarını vermek üzere; 47/29 & 40/17, 40)-- yapar 
böylece dilediğini! 
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254-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, haydi harcayıp dağıtın --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sol tarafta ve o sağ tarafta-- o sizi “beslediklerimizden” (2/25-26), gelmeden önce (o) gün,  
(ki) yoktur onun içinde hiçbir alışveriş, ve yoktur hiçbir dostluk, ve yoktur hiçbir aracılık!  
Ama hala (bunu) inkarcılar (2/26-27), işte, onlar haksızlık edicilerdir!     
255-  Al-lah; yoktur (başka) ilah, (böylelikle) sadece O (28/70)! Diri olandır, Kaim durandır.  
Asla tutup alamaz Onu ne bir dalgınlık, ve ne de bir uyku. Onun içindir, (tüm) o göklerin 
içindekiler ve o yerin içindekiler. Öyleyse, (şimdi) kimdir o kimse ki, aracılık edebilecek (olsun) 
Onun katında, (ancak) sadece Kendi izniyle (21/28)! Bilir (O) onların (tüm) o ellerinin arasında 
olanları, ve ardlarında olanları. Ve (onlar) kuşatamazlar hiçbir istemi Onun bilgisinden,  
(ancak) sadece Kendi istediği (kadarını). Genişçe kapsamıştır Onun egemenliği (tüm) o gökleri 
ve yeri; asla yoramaz Onu onların korunması. Ve O en yücedir, en görkemlidir! 
256-  (Đnsanları) zorlama yoktur o Ergi içinde (50/45). Çünki (artık) muhakkak o Düzgünlük 
(72/1-2) böylece apaçık (ayrılmış) oldu o eğrilikten! Öyleyse, artık her kim inkar ederse                       
o taşkıncıyı (7/185-186), ve inanırsa (böylece) Al-laha (2/136), muhakkak tutunmuştur o artık              
en (sağlam) bir kulpa; asla kopması yoktur onun! Ve Al-lah en işiticidir, en bilendir. 
257-  (Đşte), Al-lah (böylece) rehberidir (7/196) inanmış o kimselerin, çıkarır onları  
o karanlıklardan o “Işığa” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Işığına” da  
bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 64/8) doğru! Ama şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27)  
o kimseler ise, onların rehberleri de o taşkıncılardır (7/185-186), çıkarırlar onları o ışıktan  
o karanlıklara (2/78-79 & 3/78) doğru. (Đşte), o şahıslar o ateşin arkadaşlarıdır, onlar onun içinde 
--(bu kalleşliklerinden; 2/26 en kısa zamanda vazgeçip, burada doğrulukla ve derhal böylece  
Al-laha yönelmedikleri takdirde; 3/88-89)-- sürekli kalıcıdırlar. 
258-  O halde, görmedin mi (şimdi) Yetkesi hakkında Đbrahimle tartışan o kimseyi, Al-lah verdi 
ona diye o yönetimi? O zaman dedi Đbrahim: Yetkem o Kimsedir ki, hayat verir, ve öldürür.   
Dedi (o): Ben de hayat veririm, ve öldürürüm. Dedi (o vakit) Đbrahim: Ama şüphesiz, Al-lah 
getirir o “Güneşi” -- şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta-- o doğudan; öyleyse, haydi 
getir (sen de) onu o batıdan (17/88)! Ve (bunun üzerine) afalladı inkar etmiş o kimse.  
Ve (öyleyse), Al-lah --şimdi de, 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” 
(39/23) burada böylece yine, en ilkin-- asla “iletmez” (böyle) haksızlık ediciler (39/24) halkını! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (258) içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel bağlamdaki 
o en Mucizevi açılımlarına da yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Göksel Bir Mucize” 
dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunu da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz,  
en ilkin.  
**  Bu Ayet (258) ayrıca hem de böylece Dünyamızın kendi etrafında dönüş yönünün (ve dolayısıyla, 
“Güneşin” burada daima doğudan doğması olayının) Kıyamete kadar, --yüce Rabbimizin bu konuda  
özel bir iradesi ve izni olmadığı sürece (2/255)-- yukarıda anılan tarzda inkarcı ve despot bir kimse,  
veya kimseler tarafından da şimdi herhangi bir güçle, teknolojiyle vs. de asla değiştirilemeyeceğine  
dair de verilmiş önemli bir ibret alma konusu, ve açık bir işaret de olmalıdır elbette en başta, böylece de.  
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259-  Veya o kimse gibi; (ki) işte, o uğradı bir şehre, ve yıkık idi o çatıları üzerine, dedi:  
Al-lah nasıl hayatlandırabilir bunu, ölümünün peşinden? Ve (bunun üzerine) öldürdü onu  
Al-lah yüz yıl; sonra uyandırdı onu, ve dedi: Ne kadar kaldın? Dedi: Sadece bir gün, veya  
bir günün bir kısmı kadar kaldım. Dedi: Hayır, yüz yıl kaldın! Öyleyse, bak (şimdi) o yiyeceğine 
ve içeceğine doğru, bozulmadılar; ve bak o eşeğine doğru! Ve mutlaka kılacağız seni (böylece)  
bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” --burada 
özellikle, içinde tüm o “yiyeceklerin” de yer aldığı o “Enfes Bir Mucize,” ve sonra tüm o 
“hayvanların,” ve orada özellikle “merkebin” de yer aldığı o “Şahane Bir Mucize”-- her birine de 
manidar bir gönderme de mevcut olmalıdır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) ahali için!  
Ve şimdi bak o (yine temelde ikişerli, simetrik olarak, ve her iki tarafta da, yine bu 19 kodu ile 
taçlandırılmış olan o en özgün Fibonacci dizisine göre düzenlenmiş) kemiklere doğru (51/21), 
nasıl (böylece) üst üste koyuyoruz onları, sonra da giydiriyoruz onlara eti? Ve o vakit açık 
olduğunda onun için (tüm bunlar), dedi: Artık biliyorum ki, şüphesiz Al-lah her istem üzerinde  
--burada en başta böylece Matematiksel olarak da-- tam ölçücüdür! 
260-  Ve bir zaman, dedi Đbrahim: Yetkem, öyleyse, (ne olur) göster bana, nasıl 
hayatlandırıyorsun o ölüleri? Dedi: (Yoksa) inanmadın mı? Dedi: Evet (inandım); ve fakat  
kalbim (yüzde yüz) yatışsın diye (diledim bunu). Dedi: Öyleyse, (şimdi) al o kuşlardan  
dört (çeşidi); ve alıştır onları sana doğru. Sonra koy o her dağın üzerine, onlardan bir kısmı. 
Sonra çağır onları; işte, onlar --burada da özellikle, o “Şahane Bir Mucize” dosyası içinde 
halihazırda açıkça sunulmuş olan oradaki 19 kodlu o muhteşem Tabloda yer alan o dört çeşit  
kuşun (=karga, hüdhüd, güvercin, ve bıldırcın) her birine de manidar bir atıf da mevcut olmalıdır 
burada böylece yine, en başta-- gelecekler sana, koşarak! Ve böylece (artık) bil ki, şüphesiz  
Al-lah --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece o sol tarafta da-- en Üstündür, --o sağ  
tarafta da-- en Buyurgandır! (=11/120) 
261-  O halde, (şimdi) mallarını Al-lahın o yolunda (12/108) harcayan o kimselerin örneği,                        
yedi başak bitiren, ve her bir başağın içinde yüz tane (veren), bir tanenin örneği gibidir.                           
Ve Al-lah (böylece) katlayarak arttırır, kimin için isterse (57/11). Ve Al-lah (cömertliğiyle)  
en geniştir, en bilendir. 
262-  Mallarını (böylece) Al-lahın o yolunda (9/60) harcayan o kimseler, sonra harcadıklarının 
peşine takılmayan (ne) bir başa kakma, ve (ne de) bir incitme ile; (işte), onlar için ücretleri 
Yetkelerinin katındadır. Ve yoktur korku onların üzerine, ve onlar asla hüzünlenmeyeceklerdir. 
263-  O halde, (şimdi iyi bilin ki), tanınmış bir deyiş, ve bir bağışlama daha iyidir (öyle) bir 
bağıştan, bir (başa kakıp) incitmenin onun peşine takıldığı. Ve Al-lah en zengindir, en ılımlıdır. 
264-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, asla geçersiz kılmayın o bağışlarınızı (9/60) ne (böyle) bir 
başa kakma, ve (ne de) bir incitme ile! O kimse gibi; ki (işte), malını harcar (o) ahaliye gösteriş 
olarak, ve inanmaz Al-laha ve (bu) son güne (2/62)! Ve onun örneği, üzerinde toprak olan bir 
kayalığın örneği gibidir; ve yağıp düştüğü (zaman) ona bir sağanak, işte, bıraktı onu cascavlak!                           
Öyleyse, asla ölçemeyecekler (onlar) hiçbir istem üzerine o kazandıklarından. Ve Al-lah asla                          
--19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine,  
en ilkin-- “iletmez” böyle inkarcılar (39/59) halkını! 
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265-  Ve Al-lahın o hoşnutluğunu aramak için (48/29), ve canlarını iyice sağlamlaştırmak üzere,  
(Onun o yolunda) mallarını harcayan o kimselerin örneği, yüksekteki bir bahçenin örneği gibidir; 
yağıp indiği (zaman) ona bir sağanak, işte, verdi (o) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ 
taraftaki-- o “yemişlerini” iki kat! Ve eğer yağıp inmediyse ona bir sağanak, bir çisinti (ile,  
--o sol taraftaki-- o “yemişlerini” bir kat)! Ve (işte), Al-lah o “çalıştıklarınızı” (2/25-26)  
(böylece de) görendir! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (265) içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel bağlamdaki 
o en Mucizevi açılımlarına da yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o “Enfes Bir Mucize” 
dosyasını --orada yüce Rabbimize ait 19 kodlu o muhteşem Tabloda, o sağ taraftaki o “yemişlerin”  
o sol taraftaki o “yemişlere” oranla sayısal açıdan (o her iki bölgede de) toplam olarak tam iki kat  
bir sonuç verdiklerine (=19 ve 38 & 19 ve 38) böylece en başta ve özellikle dikkat ederek, lütfen-- 
muhakkak görüp bu bağlamda bunu da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin. 
 
266-  Öyleyse, (şimdi) sizden biriniz hiç arzular mı ki, olsun kendisinin bir bahçesi, hurmalardan 
ve üzümlerden, (ve) akıyor (iken) onun altından nehirler, kendisi için (böylece) her meyvadan da 
(var iken) onun içinde... Ama işte, (sonra) gelip çattı kendisine o ihtiyarlık, ve (o vakit) sadece 
zayıf (çocuklardan) bir soyu (vardı); ve (sonra) esip vurdu o (bahçeye) bir kasırga, onun içinde 
bir ateş olan; ve o (bahçesi) böylece yakılıp gitti!         
Đşte, böylelikle açık ediyor Al-lah sizin için o “Đşaretleri” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7), ta ki siz 
(bunları da) düşünüp algılayasınız! 
267-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık harcayın kazandıklarınızın o iyi olanlarından, ve  
(tüm) o çıkardığımız (ürünlerden, mamüllerden) sizin için o yerden. Ve (sakın) kalkışmayın  
o çürüklerden harcamaya, ve değil (iken) kendiniz onu alabilecek, ancak (sadece) yumarsanız 
(gözlerinizi) onda! Ve bilin ki, şüphesiz Al-lah en zengindir, en övülendir. 
268-  Şeytan (böylece) söz veriyor size fakirliği, ve emrediyor size o ahlaksızlığı (7/28).  
Ve Al-lah söz veriyor size bir bağışlanmayı Kendisinden, ve bir “Lütfu” (10/58)! Ve Al-lah 
(cömertliğiyle) en geniştir, en bilendir. 
269-  O (şimdi) verir o “Buyuruyu” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Buyurusuna” da bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 13/37), böylece kime isterse (13/27).  
Ve artık kime verilmişse (bu) “Buyuru” (13/37), muhakkak (böylece) çok iyilik verilmiştir ona!  
Ama (bunu) gereğince “Anış” almaz (39/23), ancak sadece o anlayış sahipleri! 
270-  Ve ne harcadıysanız (böyle) bir harcamadan (2/215), veya adadıysanız (böyle) bir  
adaktan (22/29), şüphesiz Al-lah bilir onu. Öyleyse, asla olmayacaktır (artık) --19 kodlu, o 
ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) böylece yalanlayarak nankörlük etmiş--                           
(bu) haksızlık ediciler (39/24-25) için (hiçbir) yardımcıları! 
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271-  Eğer açığa vurursanız o bağışları (9/60), ne güzeldir o. Ama eğer saklı tutarsanız onları  
ve böylece (gizlice) verirseniz onları o fakirlere, o daha/en iyidir sizin için! Ve (çünki) O da  
buna karşılık (gizleyip) örter sizin çirkinliklerinizi. Ve Al-lah böylece (tüm) o  
çalıştıklarınızdan da (39/34-35) haberdardır. 
272-  Senin üzerine (yükümlülük) değildir onların iletilmesi; ve fakat Al-lah --19 kodlu, o 
ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine, en başta-- “iletir” 
(39/23), kimi isterse!   
 
**  Yüce Rabbimiz en başta tüm insanlara akıl, serbest irade ve seçim özgürlüğü vermiş olduğu için,                        
şimdi bu akıl, serbest irade ve seçimlerini samimi bir yürekle ilkin Onu arayıp Ona yakınlaşmak için 
kullanan tüm insanlar, yüce Rabbimizin de buna karşılık akabinde daima Kendisine yakınlığa ve 
Doğruluğa iletmek istediği o kimselerdir (=13/27);         
ve fakat bu akıl, serbest irade ve özgür seçimlerini art niyetli bir yürekle ilkin Onu reddedip Ondan 
uzaklaşmak için kullanan tüm insanlar da, yüce Rabbimizin de buna karşılık akabinde daima  
Kendisinden uzaklığa ve Eğrili ğe iletmek istediği o kimseler olacaktır (=61/5)!   
 
Ne harcarsanız bir iyilikten (2/215), (sonuçta) kendi canlarınız içindir. Ve (zaten) harcamazsınız, 
ancak (sadece) Al-lahın yüzünü (=rızasını) aramak için! O halde, ne harcarsanız bir iyilikten 
(2/215), artık yerince ödenecektir size, ve siz asla haksızlığa uğratılmayacaksınız. 
273-  (Bu harcamalar, burada) öncelikle o fakirler için (olmalıdır), o kimseler ki --19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda böylelikle erdemlice çalışmak  
üzere de-- kapanmışlardır Al-lahın o yolunda (9/111), (bundan ötürü de) fırsat bulamazlar 
yeryüzünde gezip dolaşmaya (dahi). (bu bağlamda, lütfen, şimdi hem de ayrıca bkz.  
Davud Peygamberin Sözleri; 55/32-34). Bilmeyen (kimse) onları zenginler sanır, onurlu 
davranışlarından ötürü. Ama tanırsın sen onları çehrelerinden, sorup dilenmezler ahaliden, 
yüzsüzlük (yaparak). O halde, işte, (şimdi tüm bu gibi kimseler için de; 2/273 & 9/122)  
ne harcarsanız bir iyilikten (2/219), şüphesiz Al-lah onu bilendir. 
274-  Mallarını böylece (Onun o yolunda) harcayan (2/261) o kimseler gece ve gündüz, gizli                   
ve açık olarak; (işte), onlar için ücretleri Yetkelerinin katındadır. Yoktur korku onların üzerine,                 
ve onlar asla hüzünlenmeyeceklerdir. 
275-  Tefecilik kazancı yiyen o kimseler ise, böylece (gerçekte) kalkmıyorlar, ancak kalktığı gibi 
o şeytanın bir dokunuşla kendisini hırpaladığı bir kimsenin (6/71). Bu, çünki şüphesiz onlar 
dediler: Alım satım da yalnızca tefeciliğin bir benzeridir! Ama yasal kıldı Al-lah o alım satımı, 
ve yasak kıldı o tefeciliği! Ve kim ki, (böylece) gelirse ona Yetkesinden bir öğüt, ve cayarsa 
(tefecilikten), artık onun içindir geçmişte olan, ve emri (böylece de) Al-laha aittir (3/135-136).  
Ama kim de yine dönerse (tefeciliğe), işte, o şahıslar o ateşin arkadaşlarıdır, onlar onun içinde 
sürekli kalıcıdırlar. 
276-  (Çünki) mahveder Al-lah o tefecilik kazancını, ama verimli kılar o bağışları (9/60)!  
Ve Al-lah sevmez o her pek inkarcı, pek suçluyu (45/6-7). 
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277-  Şüphesiz, şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için çalışmış (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak tüm o Dosdoğru çalışmalara da  
bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler, ve o destekleyişi ayakta tutmuşlar 
(2/238) ve o arınma payını vermişler (8/41); işte, onlar için ücretleri Yetkelerinin katındadır.                              
Yoktur korku onların üzerine, ve onlar asla hüzünlenmeyeceklerdir (35/33-34)! 
278-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık sakının Al-lahtan, ve (şimdi) derhal bırakın artakalanı 
(henüz bu Emirden; 2/275-276 böylece habersiz iken, bundan evvel yapıp kazanmış 
olabileceğiniz) bir tefecilik kazancından, eğer artık (böylece) inananlar (2/25-26) idiyseniz! 
279-  Ama eğer (bunu) yapmazsanız, o halde, artık durup bekleyin Al-lahtan ve o 
gönderilmişinden (=Cebrail, ve beraberindeki tüm o gönderilmiş Melekler; 22/75) (böyle)  
bir savaşı (8/50-51)! Ve eğer (şimdi) hemen dönüp (Ondan) bağışlanma dilerseniz, sizin içindir  
o mallarınızın esasları (=ana paranız); ve (bilin ki), böylece haksızlık etmiyorsunuz, ve de 
haksızlık edilmiyorsunuz! 
280-  Ve eğer o (borçlu kimse) bir zorluk içinde idiyse, beklemek (gerekir) o bir kolaylığa 
(erişene) kadar. Ama sizin (kısmen, veya tamamen) bağış etmeniz (o verdiğiniz borcu) daha/en 
iyidir sizin için, eğer biliyor idiyseniz. 
281-  Öyleyse, artık sakının (o) günden, (böylece) döndürüleceğiniz onun içinde Al-laha doğru. 
Sonra her can (böylece ve derhal) yerince ödenecektir kazandığıyla (56/83-94); ve onlar hiçbir 
haksızlığa uğratılmayacaklardır (21/47). 
282-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık aranızda borç alıp verdiğiniz zaman bir borcu, adı 
konulmuş bir süreye kadar, (mutlak) yazın onu. Ve muhakkak yazsın sizin aranızda bir yazıcı, 
adalet üzere. Kaçınmasın o yazıcı yazmaktan Al-lahın ona öğretip bildirdiği gibi, mutlaka yazsın. 
Ve dikte ettirsin o hak (=borç) kendi üzerinde olan o kimse, ve mutlaka sakınsın Al-lahtan, 
(kendisinin de) Yetkesi (olan), ve eksik etmesin ondan hiçbir istemi. Ve ama eğer o hak (=borç) 
kendi üzerinde olan o kimse aklı almaz veya (zihnen) zayıf idiyse, veya hiç güç yetiremiyorsa 
dikte ettirmeye; öyleyse, artık mutlaka dikte ettirsin onun rehberi (=velisi: ana babası, kardeşi, 
yakını, vs.), adalet üzere. Ve tanık tutun iki tanığı o (aranızdaki) erkeklerinizden. Ama iki erkek 
bulunamıyorsa, öyleyse bir erkek de (olabilir). Ve (bunun ardından) iki hanım kişi de, o hoşnut 
kaldığınız kimselerden, (tamamen aynı statüdedir en baştaki o iki erkekle) o tanıklardan; ta ki  
--(burada işin en başında en ideal olarak böylece iki erkek tanık, veya hemen akabinde yine  
işin en başında en ideal olarak böylece iki kadın tanık öngörülmüş olmasının hikmeti şudur ki)-- 
sonra (unutup) saparsa (erkek, veya dişi, o canlardan) biri, anımsatıp hatırlatabilir diye (erkek, 
veya dişi, o canlardan) biri diğerine.  
Öyleyse, (daha sonra da) asla kaçınmasın (bu) tanıklar, çağırıldıkları zaman. Ve usanmayın onu 
yazmanızda, küçük veya büyük, o belirlenmiş süresine kadar. Çünki bu, (böylece) daha/en 
adaletlidir Al-lahın katında, ve daha/en sağlamdır tanıklık için, ve daha/en yakındır şüpheye 
düşmemeniz için. Sadece hazır bir ticaret olursa onu (peşinen) devrettiğiniz kendi aranızda, 
yoktur sizin üzerinize bir günah onu yazmamanızda. Ve tanık tutun alışveriş ettiğinizde de.  
Ve asla darlığa sokulmasın ne bir yazıcı, ve ne de (hiç) bir tanık. Ama eğer yaparsanız  
(bu haksızlığı), şüphesiz o bir kalleşlik (olur) kendinize; öyleyse, artık sakının Al-lahtan (2/177)!  
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Ve işte, --19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli kelimeleri/harfleri de yukarıda, ve her daim, 
böylece içeren en Bilge bir tarzda; 2/25)-- öğretip bildirmektedir (bunları) size Al-lah (55/2);  
ve Al-lah (böylece) her istem berisinde en bilendir! 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda gönderileceği müjdelenmiş bu “Misak Elçisi” böylece 
şimdi aslen yüce Rabbimiz tarafından en mucizevi bir “Matematik” lisanıyla gönderilmiş olduğu için, 
böylelikle Mesajı da elbette Evrensel olup tüm Milletlere hitap eder tarzda Bilimsel nitelikli, en medeni 
ve en adil olacaktır. Bu “Misak Elçisinin” şerefli atası olan hz. Muhammed (üzerine Selam olsun) ise,  
yüce Rabbimiz tarafından o dönemde en mucizevi bir “Edebilik” lisanıyla gönderilmiş olduğu için,  
böylelikle Mesajı da elbette temelde Yöresel olup özellikle o kendi Milletine (=Đsmail oğulları: Suudi 
Araplar) hitap eder tarzda Mecazi nitelikli, arabi ve onlar için en uygun ve en adil idi.  
Örneğin, bu bağlamda, hz. Muhammedin (üzerine Selam olsun) o Kuranda   
=Bakara 282 Ayetini de delil getirerek, o Arap kadınları dinen o Arap erkeklere nazaran --şahitlikte, 
ibadette, vs.-- şer’an yarı statüde olarak açıklamış olmasını,  
=Nisa 34 Ayetini de delil getirerek, sadece o Arap erkeklerin o toplumda yönetici statüde olabileceklerini,                    
ancak Arap kadınların ise orada şer’an hiçbir zaman böyle bir statüde olmamaları gerektiğini  
açıklamış olmasını, 
=Nisa 34 Ayetini de delil getirerek, evlilikte aslen o Arap kocaların hakim konumda olabileceklerini,   
ve o Arap kadınların ise böylece onlara bu bağlamda şer’an her zaman gönülden itaatkar bir ahlaka sahip 
olmaları gerektiğini açıklamış olmasını, 
=Maide 38 Ayetini de delil getirerek, o Arap erkek ve kadın hırsızların orada ellerinin şer’an bilekten ve 
tümüyle kesilmesi gerektiğini açıklamış olmasını, 
 
ve bunun benzeri (en temelde hepsi böylelikle sağlamca Buharide aktarılmış olan) tüm bu tarz 
açıklamalarından, o Kuranın böylece temelde sadece bu Arap toplumu için en uygun olan bu Yöresel 
niteliğini burada böylece de tekrar hatırlayıp böylelikle tekrar ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin;  
 
ve ardından, yine hz. Muhammedin (üzerine Selam olsun) o Kuranda   
=Yasin 38 Ayetini de delil getirerek, her gün aslen tepede o Güneşin hareket ettiğini, ve akşam vaktinde 
battığında da Allahın katına çekilip ertesi sabah tekrar Onun izniyle oradan çıkıp geldiğini açıklamış 
olmasını, 
=Nisa 1 Ayetini de delil getirerek, kadının aslen erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmış olduğunu 
açıklamış olmasını, 
=Lukman 34 Ayetini de delil getirerek, yağmurun ne zaman yağacağını, ve rahimlerde olan bebeklerin  
cinsiyetlerini vs. Allahtan başka hiçkimsenin bilemeyeceğini ve göremeyeceğini açıklamış  
olmasını, 
=Muhammed 22 Ayetini de delil getirerek, ana rahminin koşup ve konuşarak bu hususta Allahtan çeşitli 
dileklerde ve taleplerde dahi bulunduğunu açıklamış olmasını, 
 
ve bunun benzeri (en temelde hepsi yine böylelikle sağlamca Buharide aktarılmış olan) tüm bu tarz 
açıklamalarından, o Kuranın böylece temelde sadece bu Arap toplumu için en uygun olan bu Mecazi 
niteliğini de burada böylece de tekrar hatırlayıp böylelikle tekrar ve açıkça idrak etmeliyiz, en başta.  
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Dolayısıyla, hz. Muhammedin (üzerine Selam olsun) Allahın o Kuranda kendisine vermiş olduğu               
bu gibi en temel yetkilere (bkz. Nahl 44 & Nisa 64-65, 105 & ...) dayanarak, aslen ve ilkin o kendi                    
ana Ümmetine (=Đsmail oğulları: Suudi Araplar; bkz. Kuran, Bakara 127-129 = Şura 7 = Fussilet 3) 
yönelik yapmış olduğu tüm bu tarz Yöresel ve Mecazi açıklamalarına, ve vermiş olduğu tüm bu tarz                              
Arabi hükümlerine asla itiraz edilemeyeceği, ve onlardan her kim bu konularda daha sonra kendi sesini, 
görüşünü hz. Peygamberin (üzerine Selam olsun) fevkinde yükseltip, böylelikle Ona saygısızlık ederse, 
tüm amellerinin boşa çıkacağıyla uyarılmıştır (bkz. Hucurat 2). Ki zaten hz. Muhammedin (üzerine Selam 
olsun) kendisi de bu konuda yine böylece bu kendi ana Ümmetinden (=Đsmail oğulları: Suudi Araplar) 
soyundan gelip daha sonra kendi sesini, görüşünü Onun sesinin fevkinde yükseltip muhalif gidecek 
olanların, Allah tarafından sonunda böylece --yine Mecazen-- (anıran) bir merkebe, veya merkep suretine 
benzetileceği hususunda tekrar önemli bir uyarıda daha bulunmuştur. (bkz. Buhari)    
Fakat bununla birlikte, hz. Muhammed (üzerine Selam olsun) Allah tarafından böylece kendi soyundan                
ortaya çıkarılıp bu Son Çağda böylelikle mutlak olarak gönderileceğini açıkça haber vermiş olduğu                                   
bu torunu “Misak Elçisine,” onun şimdi Allahın ona vermiş olacağı bu eşsiz Matematiksel ilim ve  
yetkiye de binaen, bu Kuran-Haberi böylelikle (orada kendisinden farklı olarak) burada böylece Bilimsel 
ve Evrensel bir boyutta en Mucizevi bir tarzda açıkça ortaya koyması, ve böylelikle bu açılardan tüm 
Milletlere hitap etmesi --(kendisinin daha önce o ana Ümmeti için o Kuranda halihazırda yapmış olduğu 
tüm o Yöresel ve Mecazi açıklamalarına, ve vermiş olduğu tüm o Arabi hükümlerine aynen ve tümüyle 
saygılı kalması, ve bunların o Đsmail oğulları (=Suudi Araplar) tarafından şimdi de titizlikle böylece 
uygulanmaya aynen ve mutlak olarak devam edilmesini onlara böylece önemle tavsiye ve emretmeye 
devam etmesi kaydıyla)-- hususunda da nasıl tam onayını ve desteğini vermiş olduğuna da açıkça  
tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Devasa Bir Mucize 1 & 2,” ve akabinde o “Şaşılacak Bir Mucize” 
dosyalarını bu açılardan da tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin.                 
 
283-  Ve eğer bir yolculuk üzerinde idiyseniz, ve bulamadıysanız (yetkili) bir yazıcı; öyleyse, 
alınmış bir rehin (=senet, veya değerli eşya, vs.) yeterlidir. Ve eğer (böylece) güvendiyse  
sizin bazınız bazınıza, mutlaka geriye ödesin güvenilen o kimse güvenildiği o (emanetini);  
ve mutlaka sakınsın Al-lahtan, Yetkesi (olan). Ve asla gizlemeyin tanıklığı; ve kim gizlerse onu, 
şüphesiz o suçludur (artık) kalbinde (2/140)! Ve (unutmayın ki), Al-lah (tüm) o çalıştıklarınızı 
bilendir. 
284-  Al-lah içindir, (tüm) o göklerin içindekiler, ve o yerin içindekiler. Ve eğer açığa vurursanız 
(kendi) canlarınızda olanı, veya saklı tutarsanız onu, (böylece mutlak olarak bilip; 67/13-14)  
hesaba çeker sizi onunla Al-lah; ve (sonra) bağışlar, kimin için isterse (6/54), ve çilelendirir, 
kimi isterse (88/23-24). Ve Al-lah her istem üzerinde tam ölçücüdür. 
285-  Đşte, şimdi (böylece) inandı o gönderilmiş (=Misak Elçisi; 7/158) kendisine o “indirilmiş” 
olana (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır yine, en başta, 
burada böylece indirilmiş olan: 39/23) Yetkesinden, ve (tüm) o inananlar da (2/25-26)!  
Hepsi artık (böylece) inandılar Al-laha (3/84), ve o meleklerine (70/4), ve o Yazıtlarına (3/3-4),  
ve o gönderilmişlerine (6/83-87); ve (dediler): Asla (inkar edip) ayırmayız o gönderilmişlerinden 
(hiç) birinin arasını (2/136). Ve dediler: Đşittik, ve uyduk! (Öyleyse), bağışlamanı (dileriz),  
ey Yetkemiz; ve (artık) Sana doğrudur o son varış yeri (56/83-91)! 
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286-  Asla yükümlü tutmaz Al-lah bir canı, sadece onun kapasitesine göre. Öyleyse, artık  
kendisi içindir kazandığı (99/7), ve kendi aleyhinedir kazançladığı (99/8).  
Yetkemiz, öyleyse, (lütfen) sorumlu tutma bizi, eğer unuttuysak veya hata ettiysek (33/5).  
Yetkemiz, ve (lütfen) yükleme bizim üzerimize ağır ödev, onu (eskiden) yüklediğin gibi  
bizden önceki o kimselerin üzerine (7/157). Yetkemiz, ve (lütfen) yükletme bize, (taşımaya)  
asla takat olmayanı bizde onun için (4/28). Ve (her daim) affet bizi, ve bağışla bizi, ve acı  
bize (6/54). Ancak Sensin bizim (yol gösterici, koruyucu) Rehbercimiz (7/196); öyleyse, (lütfen)  
yardım et bize (böyle) inkarcılar halkının (2/26-27) üzerine!  
 
 
 

BÖLÜM   3 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Elif, Lam, Mim. 
2-  Al-lah; yoktur (başka) ilah, (böylelikle) sadece O (28/70)! Diri olandır, Kaim durandır. 
3-  (O) indirdi senin üzerine o “Yazıtı” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23) bir Gerçek (39/41) olarak,  
(böylelikle) -yerine getirip- doğrulayıcı olarak o kendinden öncekileri; ve (işte, bu bağlamda) 
indirdi o Tevratı ve Đncili--    
4-  daha önce, böylece bir “Đleti” (39/23) -kaynağı- olarak ahali için, ve (yine bu bağlamda) 
indirdi o Furkanı (=Kuranı) da! 
 
**  Yüce Rabbimiz tarafından bundan önce indirilmiş olan o Tevratın, ve Đncilin, ve de Kuranın                           
şimdi bu 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtını” nasıl en Mucizevi tarzlarda  
açıkça haber verip, böylece bu açıdan da en önemli bir “Đleti” (=Huden; 39/23) kaynağı olarak,  
yüce Rabbimiz tarafından en evvelden beri nasıl böylece en Mucizevi bir tarzda bu büyük Peygamberlerin 
herbirine vahyedilip öğretilmiş olduklarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Musa 
Peygamberin, ve Đsa Peygamberin, ve de Muhammed Peygamberin (a.s.) Sözleri” dosyalarını muhakkak 
görmeliyiz, en başta.   
 
Ama şüphesiz, (buna rağmen, şimdi) inkar etmiş o kimseler Al-lahın o “Đşaretlerini” (=19 kodlu,                
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır böylece burada yine,  
en ilkin: 6/4 = 26/5), (işte), onlar için şiddetli bir çile (var olacaktır). Ve Al-lah en üstündür,  
(şimdi bu tarz inkarcılara karşı da; 2/26-27 bundan ötürü, böylece) öç sahibidir (32/22)! 
5-  Şüphesiz Al-lah, (işte), asla saklı kalamaz Ondan hiçbir istem ne o yerin içinde, ve ne de  
o göğün içinde (10/61). 
6-  Odur o Kimse ki (böylece) çehrelendiriyor sizi o rahimlerin içinde, nasıl isterse (23/13-14).  
Yoktur (başka) ilah, (böylelikle) sadece O (28/70); en üstündür, en buyurgandır! 
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7-  Odur o Kimse ki (böylece) indirdi senin üzerine o “Yazıtı” (=19 kodlu, o ikişerli,  
benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 39/23)!  
Đşte, ondan (bazısı) yerleşik kılınmış “i şaretlerdir” (=19 kodlu o “Yazıtta,” o üst bölgelerde,  
böylece ikişerli olarak, orada --o sol ve o sağ tarafta-- yer almış olan o herbir benzeşmeli 
“kelimeye/harfe” bir atıftır burada böylece hassaten), işte, onlar o “Yazıtın” anası/esasıdır;  
ve diğerleri ise kaygan kılınmışlardır (=19 kodlu o “Yazıtta,” o alt bölgelere, böylece yine 
ikişerli olarak, orada --o sol ve o sağ tarafta-- kayıp düşmüş olan o herbir benzeşmeli 
“kelimeye/harfe” bir atıftır burada, bunun ardından, yine böylece hassaten)!  
Đşte, kalplerinin içinde bir kayma olan o kimseler (şimdi) izini sürecekler ondan o kaygan 
kılınmış olanların (=19 kodlu o “Yazıtta,” o alt bölgelere, böylece ikişerli olarak, orada --o sol ve 
o sağ tarafta-- kayıp düşmüş olan o herbir benzeşmeli “kelimenin/harfin,” ilkin), ta ki böylece 
aramak için bir bozuculuğu, ve (en ilkin) böylece talep etmek için onların yorumunu/sebebini!  
Ve bilmez onların o (apaçık ve en hikmetli) yorumunu/sebebini, sadece Al-lah, ve derinleşenler 
o “Bilgide” (4/166)! Ve (sonra) onlar derler: Biz inandık ona. Onun hepsi (önce o üst bölgelerde, 
böylece tüm o yerleşik kılınmış olanlarıyla, ve sonra o alt bölgelerde, böylece o kaygan kılınmış 
olanlarıyla) Yetkemizin katındandır. Ama (şimdi) gereğince “Anış” almaz -bunu- (39/23),  
ancak o anlayış sahipleri (39/9)! 
 
**  Yüce Rabbimize ait tüm bu --karşılıklı tam denk ve paralel bir mantığa, ve böylece harikulade bir 
Đlahi Plana göre-- öncelikle o yerleşik kılınmış (=muhkemat), ve sonra o kaygan kılınmış (=muteşabihat)                         
tüm bu 19 kodlu muhteşem “Đşaretlere” yakından tanık olabilmek, ve akabinde yukarıdaki Ayet de dahil, 
bununla ilgili verilmiş tüm o muazzam Ayetleri orada böylece ve hepsi birlikte ve ard arda sunulmuş 
olarak yakından görüp en açık bir şekilde de idrak edebilmek için, lütfen, şimdi o “Göksel Bir Mucize” 
dosyasını da bu bağlamda tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin.    
 
8-  (Ve derler): Yetkemiz, öyleyse, (lütfen) asla kaydırma bizim kalplerimizi bizi --19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine, en ilkin--  
(böylelikle) “ilettikten” (39/23) sonra; ve bahşet bizim için Kendi yanından bir acıma (4/175)!  
Şüphesiz Sen, ancak Sensin en bahşedici (olan)! 
9-  Yetkemiz, şüphesiz Sen toplayacaksın (tüm) ahaliyi bir gün için, onun hakkında asla şüphe 
olmayan. Şüphesiz, Al-lah asla bozup çeliştirmez o sözleşmeyi (3/194).                       
10-  Ve şüphesiz, şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler ise, asla (koruyup) muaf 
kılamayacak onları (ne) o malları, ve (ne de) o çocukları Al-laha karşı, hiçbir istemle!  
Ve o şahıslar, onlar (bundan da ötürü; 22/72 & 85/4-10 & ...) o ateşin yakıtı (olacaklardır). 
11-  Firavun ailesinin, ve onlardan önceki o kimselerin hali gibi; yalanladılar (onlar)                                   
o Đşaretlerimizi, ve yakalayıp aldı onları Al-lah (bu) günahlarından ötürü (7/132-136).  
Ve çünki (bu takdirde; 40/5) Al-lah şiddetlidir sonlandırmada. 
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12-  O halde, şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimselere, de ki: (Sonunda) yenileceksiniz 
(3/196-197), ve --(bu kalleşliklerinden; 2/26 en kısa zamanda vazgeçip, burada doğrulukla ve 
derhal böylece Al-laha yönelmedikleri takdirde; 3/86-89)-- (sonunda böylelikle) toplanacaksınız  
o batağa doğru (8/50-51). Ve ne adi bir yataktır (o)! 
13-  Muhakkak (böylece) oldu bir “Đşaret” (şimdi) sizin için, karşılaşan (o) iki birlikte!  
Bir birlik -- şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgelerde, o sağ tarafta-- savaşıyordu Al-lahın 
o yolunda, ve diğeri --o alt bölgede, o sağ tarafta-- inkarcı (idi); onları görüyorlardı kendilerinin 
iki katı, (ortalama) göz görmesiyle! Ve Al-lah (böylece) güçlendirir yardımıyla, kimi isterse.  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde (böylece) mutlak bir “Ders” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Dersine” de bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 12/111) 
verildi, (tüm) o görüş sahipleri için! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayette yüce Rabbimiz tarafından böylece en Bilge bir tarzda işaret edilmiş olan,  
ve o biri böylece aslen “inanan,” diğeri ise aslen “inkarcı” olan bu “iki birliğin” şimdi Matematiksel 
bağlamdaki o en Mucizevi açılımına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Şanlı Bir Mucize” 
dosyasında yer alan yüce Rabbimize ait 19 kodlu, o muhteşem Tabloyu muhakkak görmeliyiz, en ilkin.  
Ve orada mutlaka, o Tablonun en başında böylece bizzat Al-lah tarafından yardım edilip desteklenmiş 
olan --o sağ taraftaki-- o “inançlı” birliğin (sonuçtaki toplam geçiş sayıları açısından) o Tablonun altında  
--o sağ taraftaki-- o “inkarcı” birliğe karşı ortalama bir göz görmesiyle (=raye elayn) orada böylece 
ortalama “iki katı” olarak görülebilecek (285 / 129 = 2.2) bir sayı vermiş olduğunu da bu bağlamda 
böylece orada özellikle görüp farketmeliyiz, en ilkin.   
 
14-  Süslü kılındı (şimdi) o ahali için o tutkular sevgisi o kadınlara, ve oğullara, ve yığınlanmış 
yığınlara o altından ve gümüşten, ve o salınmış atlara, ve davarlara, ve ürünlere. (Ama) bunlar 
(ancak) bu yakın hayatın geçimlikleridir. Ve Al-lah; (işte), Onun katındadır o en güzel  
dönüş yeri! 
15-  De ki: Öyleyse, size havadis vereyim mi (şimdi) bunlardan daha iyisiyle?  
(Şimdi) böylece sakınmış (39/33) o kimseler için, Yetkelerinin katında bahçeler (vardır),  
altından nehirler akan, sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde, ve o tertemiz eşler;  
ve (en büyüğü) Al-lahtan bir hoşnutluk (9/72). Ve Al-lah (böylece) görendir o hizmetkarları. 
16-  O kimseler ki (şimdi) derler: Yetkemiz, şüphesiz biz (böylece) inandık (2/25-26);  
öyleyse, (lütfen) bağışla bizim için (tüm) o kusurlarımızı (3/135-136); ve sakın bizi o ateşin 
çilesinden (52/27-28)! 
17-  (Onlar) kararlılık gösterenlerdir (76/24), ve doğru olanlardır (2/177), ve (Ona) boyun 
eğenlerdir (39/9), ve (Onun o yolunda) harcayanlardır (2/261), ve (Ondan) bağışlanma 
dileyenlerdir (3/147) o seher vakitlerinde. 
18-  Tanıklık etti Al-lah: Şüphesiz ki, yoktur (başka) ilah, (böylelikle) sadece O (28/70)!  
ve o melekler, ve o bilgi (34/6) sahipleri de, (böylece) ayakta tutarak adaleti: Yoktur (başka) ilah, 
(böylelikle) sadece O (28/70); --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece o sol tarafta da--                    
en Üstün, --o sağ tarafta da-- en Buyurgan (14/52)! 
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19-  Şüphesiz, o ergi Al-lahın katında artık (böylece) o teslimiyettir (3/84-85)! Ve çelişkiye 
düşmedi (kendilerine) Yazıt verilmiş o kimseler (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar; 3/3-4), 
sadece o “Bilginin” (4/166) (şimdi) tam onlara gelmesinin peşinden, bencillik (sebebiyle) kendi 
içlerindeki. O halde, artık kim inkar ederse Al-lahın o “Đşaretlerini” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır böylece burada yine,  
en ilkin: 6/4 = 26/5), (artık) şüphesiz Al-lah hızlıdır hesaplandırmada (17/7 & 3/55-56 & 9/98)! 
20-  Ve eğer (hala) seninle tartışırlarsa, (onlara) de ki: Ben artık (böylece) teslim ettim yüzümü  
Al-laha (3/84), ve (böylelikle) beni izlemiş (olacak) o kimseler de (3/31). Ve kendilerine Yazıt 
verilmiş o kimselere (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar; 3/3-4), ve (kendilerine Yazıt verilmeyip) 
o yabancı kalmışlara (=Budistler, Hindular, Ateistler, Agnostikler, vs.) de ki: Siz de artık 
(böylece) teslim oldunuz mu (3/84)?  
Eğer şimdi (böylece) teslim olurlarsa (3/84), muhakkak --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine, en başta-- “iletilmiş” (39/23) olurlar! 
Ama eğer (yine de) yüz çevirirlerse, artık senin üzerine (düşen) yalnızca bir ulaştırmadır (5/67). 
Ve Al-lah (bunun ardından, böylece) görendir (tüm) o hizmetkarları (25/63-64 X 36/30)! 
21-  Şüphesiz, (şimdi) inkar eden o kimseler Al-lahın o “Đşaretlerini” (6/4 = 26/5), ve  
öldürenler o havadisçileri o “Gerçeğin” dışındakilere (45/6-7) dayanarak, ve öldürenler o  
adaleti emreden (3/18) o kimseleri ahaliden; o halde, (sen de) artık müjdele onları acıklı bir 
çileyle (22/72 & 85/10)! 
22-  O şahıslar o kimseler ki, (işte), boşa çıkacaktır (tüm) o çalışmaları (23/63) bu yakın zaman 
içinde, ve o sonraki zaman içinde. Ve olmayacaktır onlar için (hiçbir) yardımcıları (7/197). 
23-  Görmedin mi (şimdi) kendilerine Yazıttan bir hisse verilmiş o (=Yahudi) kimseleri? 
Çağırılıyorlar Al-lahın (bu) Yazıtına (39/23) doğru, (böylece) buyruk versin diye  
onların arasında (4/105 = 5/68), sonra (böylece) yüz çeviriyor onlardan bir bölük (5/43), ve onlar 
(böylelikle burada bundan) surat çevirenler (26/5) iken. 
24-  Bu, çünki şüphesiz onlar dediler: Asla dokunmayacak bize o ateş, sadece sayılı günler!  
Ve (böylece) kandırdı onları o ergileri içinde, o uyduruyor oldukları (2/78-81). (Bu hususta, 
lütfen, şimdi hem de ayrıca bkz. Đşaya 50/10-11)   
25-  Öyleyse, artık nasıl (olacak), onları topladığımız zaman bir gün için, onun hakkında  
(hiç) şüphe olmayan? Ve (sonra) yerince ödenecek her can (kendi) kazandığına (40/17, 40) göre;  
ve onlar (hiçbir) haksızlığa uğratılmayacaklar (21/47). 
26-  De ki: Ey Al-lahım, (tüm) o yönetimin (tek) Sahibi olan (17/111); öyleyse, (ancak) Sen 
verirsin (burada da) yönetimi, kime istersen, ve çekersin yönetimi, kimden istersen; ve üstün 
kılarsın, kimi istersen, ve hor kılarsın, kimi istersen; (yalnızca) Senin elindedir o Đyilik (16/30).  
Şüphesiz Sen (böylece) her istem üzerinde tam ölçücüsün! 
27-  (Öyle ki), bağlarsın --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- o “geceyi,” --o sağ 
tarafta-- o “gündüze,”  
ve (yine böylece) bağlarsın --19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta-- o “gündüzü,” --o sol  
tarafta-- o “geceye;”  
 
 
 
 



Bölüm  3           53  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
ve çıkarırsın --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta-- o “hayatlıyı,” --o sol tarafta--                      
o “ölüden,”              
ve (yine böylece) çıkarırsın --19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- o “ölüyü,” --o sağ tarafta--                             
o “hayatlıdan!”            
Ve --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgelerde-- (böylece de) “beslersin” (14/24-25), 
kimi istersen, --o alt bölgede-- (19 kodlu) bir “hesaba” dayanmaksızın da (14/26)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayette, yüce Rabbimiz tarafından böylece en Bilge bir tarzda işaret edilmiş olan  
tüm bu fenomenlerin şimdi Matematiksel bağlamdaki bu en Mucizevi açılımlarına yakından  
tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Göksel Bir Mucize,” ve sonra o “Ulaştıran Bir Mucize,” ve  
sonra da o “Enfes Bir Mucize” dosyalarını bu bağlamlarda muhakkak görmeliyiz, en ilkin.  
 
28-  Öyleyse, artık asla edinmesin o inananlar (böyle) inkarcıları (60/9) kendilerine (dost, 
arkadaş) rehberler, (böyle) inananların (5/55) dışında. Ve her kim yaparsa bunu, değildir (o)  
artık Al-lahtan hiçbir istem içinde; sadece (ancak) sakınmanız onlardan bir sakınmayla (25/63).  
Ve (böylece) kaçındırıyor sizi Al-lah (o Kendi) Zatıyla! Ve (böylelikle) Al-laha doğrudur o  
son varış yeri (56/83-94). 
29-  De ki: Eğer saklı tutsanız da o göğüslerinizin içindekini, veya açığa vursanız da onu,  
Al-lah bilir onu. Ve bilir (O) tüm o göklerin içindekileri, ve o yerin içindekileri (10/61).  
Ve Al-lah her istem üzerinde tam ölçücüdür (54/49). 
30-  Gün (gelecek ki), her can bulacaktır o “Đyilikten” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đyiliğine” de bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 16/30) -yana- çalıştığını  
(2/25-26) hazır olarak. Ve o çirkinlikten -yana- çalıştığını (2/26-27) (artık orada böylece  
yakinen anlayan her can) ise, arzulayacak (o vakit) keşke şüphesiz kendi arasında ve o (ettiği 
çirkinlikler; 9/37 & 13/33 & ...) arasında uzak bir mesafe (olaydı)!  
Ve (böylece) kaçındırıyor sizi Al-lah (o Kendi) Zatıyla! Ve Al-lah en şefkatlidir (tüm) o 
hizmetkarlara (25/63-64). 
31-  De ki: O halde, eğer (gerçekten) seviyor idiyseniz (siz) Al-lahı, öyleyse, haydi şimdi 
(böylece) izleyin beni (6/50, 151-153); ki Al-lah da sizi sevsin, ve bağışlasın sizin için (tüm) o 
kusurlarınızı. Ve Al-lah (bu takdirde; 6/54) en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
32-  De ki: Öyleyse, artık uyun Al-laha ve o gönderilmişe (=Cebrail; 2/97). Ama eğer (yine de) 
yüz çevirirlerse, şüphesiz Al-lah sevmez (bu) inkarcıları (2/26-27)! 
33-  Şüphesiz, Al-lah seçti o Ademi ve Nuhu, ve o Đbrahim ailesini ve Đmran ailesini (tüm) o 
kalabalıkların üzerine. 
34-  Bu (böylece tüm o Peygamberlerin kendisinden çıkarılıp gönderilmiş olduğu) bir soydur, 
onun bazısı (böylece) o bazısından (türeyip gelmiş olan) (19/58). Ve Al-lah en işiticidir,  
en bilendir. 
35-  Öyle ki, hani bir zaman dedi o (hanım) kişisi Đmranın: Yetkem, şüphesiz ben adadım  
Senin için (bu) karnımın içindekini, özgür kılınmış (olarak); öyleyse, (lütfen) kabul et benden!  
Şüphesiz Sen, ancak Sensin en işitici, en bilen. 
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36-  Ve o vakit doğurduğunda onu, dedi: Yetkem, şüphesiz ben doğurdum onu bir dişi (olarak)! 
Ve Al-lah zaten (en baştan beri) en bilicidir ne doğurmuş (olacağını); ve (çünki) değildir o erkek 
(ana rahminde --özellikle, o kromozomlar, genetik birimler, vs. açısından da-- ta en baştan beri)  
o dişi gibi. Ve (dedi): Şüphesiz ben adlandırdım onu “Meryem” (adıyla). Ve şüphesiz ben 
(şimdi) sığındırırım onu Sana, ve onun soyunu da, o taşlanmış şeytandan! 
37-  Ve (bunun üzerine), kabul etti onu Yetkesi güzel bir kabulle, ve yetiştirdi onu güzel bir bitki 
(gibi). Ve sorumlu kıldı ona Zekeriyayı. Her vakit girdiğinde onun yanına Zekeriya, o konuta,  
bulurdu onun yanında bir besin; ve dedi: Ey Meryem, nasıl (geliyor) senin için bu? Dedi: Bu, 
(ancak) Al-lahın katındandır! Şüphesiz, Al-lah besler, kimi isterse, hesapsız bir biçimde. 
38-  Orada, (dua edip) çağırdı Zekeriya Yetkesini, ve dedi: Yetkem, öyleyse, (lütfen) bahşet 
benim için Kendi yanından tertemiz bir soy! Şüphesiz Sen işitensin yakarışı. 
39-  Ve seslendi ona o melekler, ve o ayakta (namaza durmuş, Onu) destekliyordu (iken), o 
konutun içinde: Şüphesiz, Al-lah müjdeliyor seni Yahya ile; -yerini hazırlayıp- doğrulayıcı 
(olarak) Al-lahtan bir kelimeyi (=hz. Đsayı; 4/171), ve efendi ve (nefsinin emredebileceği tüm o 
çirkinlikleri; 12/53) menedici (olan), ve de o düzeltililerden (6/85) bir havadisçi (olarak)! 
40-  Dedi: Yetkem, nasıl olabilir benim için bir çocuk, ve muhakkak ulaştı iken bana ihtiyarlık, 
ve (hanım) kişim de bir kısır iken? Dedi: Böylece, Al-lah yapar istediğini! 
41-  Dedi: Yetkem, öyleyse, (lütfen) kıl benim için bir işaret! Dedi: O halde, senin işaretin, 
kelam etmemendir ahaliye üç gün (boyunca), sadece mimikle. Ve (öyleyse), an Yetkeni çokça; 
ve saygıla (Onu), akşam ve erken. 
42-  Ve o zaman dedi o melekler: Ey Meryem, şüphesiz Al-lah seçti seni, ve temiz kıldı seni;  
ve (böylece) seçti seni o kalabalıkların (tüm) kadınları için/üzere (en güzel örneklerden biri 
olarak; 66/11-12)! 
43-  Ey Meryem, öyleyse, şimdi (gönülden) boyun eğ Yetkene (66/12); ve (Ona) eğil, ve  
(Ona) yönel, o yönelenlerle birlikte. 
44-  Đşte, bunlar (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli kelimelerin/harflerin o  
hepsine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 2/25) o “Görünmezin” (81/24-27) havadislerindendir;  
(böylece) esinliyoruz onları (burada) sana doğru!  
Ve (ayrıca) değildin onların yanıbaşında, onlar atıyorlar iken o kalemlerini, onların hangisi 
sorumlu olacak (diye) Meryeme. Ve değildin onların yanıbaşında, onlar (bu hususta) aralarında 
çekişiyorlar iken. 
45-  Ve o zaman dedi o melekler: Ey Meryem, şüphesiz Al-lah müjdeliyor (şimdi) seni 
Kendisinden bir kelime (4/171) ile, (ki) işte, onun adı: Mesih, Meryem oğlu Đsadır.  
Bir yüz akıdır bu yakın zaman ve o sonraki zaman içinde; ve (Onun katında) o en yakın kılınmış  
(kullardandır) (83/21, 28). 
46-  Ve (böylece) kelam edecektir o ahaliye beşiğin içinde de, ve yetişkin (iken de); ve (Onun 
katında) o düzeltililerdendir (6/85). 
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47-  Dedi: Yetkem, nasıl olabilir benim için bir çocuk, ve henüz (hiç) dokunmadı (iken) bana                  
bir (erkek) birey? Dedi: Böylece, Al-lah yaratır ne/nasıl isterse. Bir emri kılıp bitirdiği zaman, 
(sonra) yalnızca der (O) onun için: “Ol,” ve (o da, daha önceden Onun kılıp bitirmiş olduğu   
o tarzda, ve takdir etmiş olduğu o sürede; 77/21-23) oluverir. 
48-  Ve (sonra) öğretip bildirecek ona o Yazıtı (=tümüyle o Kitabı; 3/119) ve o “Buyuruyu”  
(=buradaki 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Buyurusuna” da müstakbel bir 
atıftır böylece şimdi yine, en ilkin: 13/37), ve o Tevratı ve Đncili!   
 
**  Yüce Rabbimiz tarafından hz. Đsaya (üzerine Selam olsun) böylelikle verilmiş olan o Đncilde,                      
onun şimdi içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda çıkacağı vadedilmiş olan bu “Misak Elçisine” 
yüce Al-lah tarafından burada böylelikle açılmış olacak bu en önemli ve özgün “Buyuruya” (54/5) dair 
vermiş olduğu tüm o en Mucizevi gaybi haberlerine yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi  
o “Đsa Peygamberin Sözleri” dosyasını da bu bağlamda muhakkak ve bütünüyle görmeliyiz, en başta. 
 
49-  Ve (böylece de onu) bir gönderilmiş (kılacak) o Đsrail oğullarına doğru, (şöyle demiş olan): 
Şüphesiz ben muhakkak getirdim size bir işaret Yetkenizden.  
Đşte, şüphesiz ben (şimdi) yaratırım sizin için çamurdan kuş biçimi gibi (bir şey), ve üflerim onun 
içine, ve oluverir --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta-- bir “kuş,” Al-lahın izniyle!  
Ve tedavi ederim --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- o “körü,” ve o “cüzamlıyı,”  
ve hayat veririm --o sol tarafta-- o “ölülere,” Al-lahın izniyle!  
Ve havadis veririm size --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgelerde-- o “yediklerinizi,” 
ve --o alt bölgede-- o “arta bıraktıklarınızı,” (kendi) evlerinizin içinde!  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde (şimdi) mutlak bir “Đşaret” (=buradaki 19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” --burada böylece özellikle, en başta o “Şahane Bir 
Mucize,” ve sonra o “Ulaştıran Bir Mucize,” ve sonra da o “Enfes Bir Mucize”-- o her birine de  
manidar bir atıftır böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) (verildi) sizin için, eğer artık (böylece) 
inananlar (2/25-26) idiyseniz! (=11/120) 
 
**  Hz. Đsanın (üzerine Selam olsun) daha önce aslen o Đncilde de yine yüce Rabbimiz tarafından                   
orada da kendisine yine aynen böylece öğretilmiş olan tüm bu tarz vahyi Mesajlarının, şimdi içinde 
bulunduğumuz bu Son Çağda, böylelikle yüce Rabbimiz tarafından yine bizim için de böylece saklanmış 
olan tüm o Matematiksel bağlamdaki bu en Mucizevi açılımlarına da yakından tanık olabilmek için, 
lütfen, şimdi yukarıda anılan o Mucizevi dosyaları bu bağlamlarda da muhakkak ve ard arda görmeliyiz,  
en ilkin.    
  
50-  Ve -yerine getirip- doğrulayıcı olarak (bu) ellerimin arasında olanı Tevrattan; ve yasal 
kılayım diye sizin için bazısını o şeyin, sizin üzerinize (daha önce) yasak kılınmış  
olan (bu hususta bazı örnekler olarak, lütfen, şimdi bkz. Đncil-Matta 12/11-13 & 15/20 & ...).  
Ve işte, (böylece) getirdim size bir işaret Yetkenizden. Öyleyse, artık sakının Al-lahtan, ve  
(böylece) uyun bana! 
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51-  Şüphesiz, Al-lah benim de Yetkemdir, ve sizin de Yetkenizdir; öyleyse, artık (sadece)  
Ona hizmet edin (bkz. Đncil-Matta 4/10)! Đşte, budur ayakta duran bir yordam (6/161)! 
52-  Ama o vakit hissettiğinde Đsa onlardaki o inkarı, dedi: O halde, (şimdi) kimdir benim 
yardımcılarım Al-laha doğru? Dedi o havariler: Biziz yardımcıları Al-lahın; inandık biz 
(böylece) Al-laha! Ve sen de tanık ol ki, şüphesiz biz artık böylece (Ona) teslim olanlarız.           
53-  Yetkemiz, (işte), inandık biz (bu) indirdiğine, ve izledik (bu) gönderilmişi. Öyleyse,  
(lütfen) yaz bizi o tanıklarla (57/19) birlikte! 
54-  Ama o (inkarcılar) bir düzen kurdular; ve (buna karşılık) bir düzen kurdu Al-lah da.  
Ve Al-lah (böyle düzencilere karşı) düzen kurucuların en iyisidir. 
55-  O zaman, dedi Al-lah: Ey Đsa, öyleyse, şüphesiz Ben (şimdi) vefat ettireceğim seni ve 
(böylece) yükselteceğim seni Bana doğru, ve (böylece) temizleyeceğim seni inkar etmiş o 
kimselerden; ve Ben (sonra) kılacağım seni --(şimdi böylece, hz. Đsanın (a.s.) önemle haber 
vermiş olduğu bu “Misak Elçisini/Mesajını” açıkça tanıyıp buna iman ederek böylece     
kendisini)-- izlemiş o kimseleri (bkz. 5/82-83) --(şimdi böylece, bunu şiddetle reddedip hz. Đsayı 
(a.s.) batıl üzere ilahlaştırmaya devam ederek böylece onu)-- inkar etmiş o kimselerin (bkz. 5/17) 
üstünde, --(şimdi böylece, içinde bulunduğumuz bu Son Çağda)-- o kalkış gününe doğru/kadar!  
Sonra Bana doğru (olacaktır) dönüşünüz, ve (Ben) buyruk vereceğim sizin aranızda onun içinde 
çelişkiye düşüyor olduğunuz (tüm o hususlarda). 
56-  Öyleyse, şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler; (işte), çilelendireceğim Ben 
onları şiddetli bir çilelendirmeyle, bu yakın zaman ve o sonraki zaman içinde. Ve olmayacaktır 
onlar için (hiç) yardımcıları! 
57-  Ve (ama) şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için çalışmış (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru çalışmalara bir atıftır 
böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler; (işte), yerince ödeyecektir (O) onlara 
ücretlerini. Ve Al-lah sevmez --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışını” 
(39/23) böylece yalanlayarak büyük nankörlük etmiş-- o haksızlık edicileri (39/23-24)!  
58-  Đşte, (böylece) senin üzerine aktarıp ilettiğimiz (tüm) bunlar, o Đşaretlerden (6/4 = 26/5)  
ve (böylece) o en buyurgan “Anıştan” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23) --ötürü verilen haberlerdir! 
 
**  Hz. Đsanın (üzerine Selam olsun), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz 
tarafından böylelikle mutlak olarak gönderileceği vadedilmiş bu en özgün ve önemli “Misak 
Elçisini/Mesajını” en Mucizevi tarzlarda halihazırda en evvelden beri nasıl açıkça haber vermiş olduğuna,  
ve dolayısıyla, şimdi tüm samimi Hristiyanların, onun yüce Rabbimizin katından öğrenip iletmiş olduğu 
tüm bu en Mucizevi gaybi haberlerini görerek derhal --artık onu batıl üzere ilahlaştırmayı kesinlikle 
terkederek-- buradaki bu “Hak Dine” (3/84) mutlak olarak dönebileceklerine (5/83-85) yakından  
tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Enfes Bir Mucize,” ve sonra o “Şahane Bir Mucize,” ve sonra da  
o “Şanlı Bir Mucize” dosyalarını bu bağlamda da tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin.    
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59-  Şüphesiz, Đsanın (o) örneği/görünümü Al-lahın indinde, Ademin (o) örneği/görünümü 
gibidir! Ki O yarattı (daha önce) onu da (=Ademi) topraktan (=yer toprağında mevcut tüm o 
elementlerden), sonra dedi onun için: “Ol,” ve (o da, daha önceden Onun kılıp bitirmiş olduğu  
o tarzda, ve takdir etmiş olduğu o sürede; 77/21-23) oluverdi. 
 
**  Yukarıdaki bu Ayette, yüce Rabbimiz tarafından ilkin böylece özellikle kullanılmış olan bu  
“mesele” (=örnek/görünüm) ifadesinin yine bu Ayette “temessele” (=örneklendi/göründü) olarak da, 
böylece orada aslen hz. Cebrailin (a.s.) tam olarak düzgün bir insan “örneğinde/görünümünde” oraya 
gelmiş olduğunu kastederek böylece de kullanılmış olmasından (bkz. 19/17),  
burada böylece ilkin, hz. Đsanın (a.s.) fiziksel “örneğinin/görünümünün” de yüce Al-lahın indinde  
aynen tam olarak hz. Ademin (a.s.) o fiziksel “örneği/görünümü” gibi olduğu, ve dolayısıyla, aslen  
hz. Đsanın (a.s.) yüce Rabbimizin emriyle, hz. Cebrail (a.s.) tarafından gerçekleştirilmi ş olan   
o en Mucizevi bir “klonlama” (=hz. Ademden baki bırakılan normal, bedensel bir hücre getirilip  
orada hz. Meryemin rahmine, yumurta hücresine üflenmesi suretiyle; 66/12) prosedürü altında yaratılmış 
olduğu sonucuna da burada böylece net olarak varabilecek olmalıyız, en ilkin (bkz. 19/20-21).  
(*Burada ayrıca böyle bir mucizevi Prosedürün her yönden gayet meşru da olabildiğini, çünki öncelikle                               
burada hz. Ademden kesinlikle bir erkeklik, sperm hücresi değil, ancak sadece normal, bedensel bir hücre 
alınıp kullanılmış olabildiğini de önemle farketmeliyiz.)  
Bunun ardından, yine hz. Đsanın (a.s.) bedeninde mevcut tüm o elementlerin de yine aynen tam olarak                
hz. Ademin (a.s.)  bedeninde mevcut tüm o elementler olduğu, yani her ikisinin de temelde böylece aslen 
aynı “topraktan” (=burada mevcut aynı elementlerden) yaratılmış oldukları, ve sonra her ikisinin de yine              
yüce Rabbimizin o “Ol” emri sonrasında o ana rahminde (=hz. Đsanın annesi o Meryemin, ve hz. Ademin 
annesi o yeryüzünde daha önce yaşamakta olan o insanımsı topluluktan salih bir Kadının; 2/30)                    
yüce Rabbimizin böylece en evvelden en Üstün ve en Bilge bir şekilde takdir etmiş olduğu bir tarzda,  
ve belirlemiş olduğu bir süre içinde, böylece yine birbirlerine bu açılardan da tam olarak benzer şekilde                
böyle mucizevi bir ilahi Prosedür içinde (77/21-23) yaratılmış oldukları sonucuna da burada böylece yine 
net olarak varabilecek olmalıyız, yukarıdaki bu en mucizevi Ayetten.        
       
60-  O halde, (bu) “Gerçek” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine”   
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/41) ancak Yetkendendir; öyleyse, asla olma o kuşku 
duyanlardan (41/54)! 
61-  Ve kim tartışırsa seninle onun hakkında, (bu) “Bilgiden” (4/166) sana gelenin peşinden,  
de ki: O halde, haydi gelin, çağıralım (şimdi) oğullarımızı ve oğullarınızı, ve kadınlarımızı ve 
kadınlarınızı, ve canlarımızı ve canlarınızı; sonra sitemleşelim, ve kılalım Al-lahın lanetini  
o yalancıların (16/105) üzerine! 
62-  Şüphesiz bu; (işte), mutlak budur o “Gerçeğin” (39/41) haberi! Öyleyse, yoktur hiç  
(başka) ilah (5/116), (böylelikle) sadece Al-lah (28/70)! Ve şüphesiz Al-lah, mutlak Odur  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece o sol tarafta da-- en Üstün, --o sağ tarafta da--  
en Buyurgan (14/52)! 
63-  Ama eğer (yine de) yüz çevirirlerse, şüphesiz artık Al-lah en bilendir --19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Rızkını” (2/25) böylece çarpıtıp inkar ederek-- o 
bozgunculuk edenleri (2/26-27)! 
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64-  De ki: Ey o Yazıt grubu (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar; 3/3-4), o halde, haydi gelin 
ortak bir kelimeye doğru bizim ve sizin aranızda: Asla hizmet etmeyelim artık (hiç kimseye),  
(böylelikle) sadece Al-laha (12/40); ve asla ortak koşmayalım Ona, hiçbir istemle (18/26);  
ve asla edinmesin aramızda bazımız bazısını (böylece sahte) Yetkeler (9/31) Al-lahın dışında!  
Ama eğer (yine de) yüz çevirirlerse, deyin ki: O halde, artık tanık olun ki, şüphesiz biz (böylece 
Ona) teslim olmuşlarız (3/84-85)!       
65-  Ey o Yazıt grubu (=Yahudiler, Hristiyanlar; 3/3), öyleyse, (hala) ne için tartışıyorsunuz 
Đbrahim hakkında, ve indirilmedi (iken) o Tevrat ve Đncil, sadece ondan (çok yıllar) sonra?  
Hala (bunu) akletmeyecek misiniz? 
66-  Đşte siz, bu şahıslarsınız; (şimdi) tartıştınız sizin için onunla (ilgili) bir bilgi olanda; ama 
(hala) ne için tartışıyorsunuz sizin için onunla (ilgili) hiçbir bilgi olmayanda? Ve Al-lah bilir, ve 
siz bilmiyorsunuz. 
67-  Çünki değil idi o Đbrahim ne --(Musanın ümmetine, Tevrat kanununa tabi olan)-- bir  
tutunucu (=yahudi; 7/156), ve ne de --(Đsanın ümmetine, Đncil kanununa tabi olan)-- bir  
yardımcı (=hristiyan; 3/52); ve fakat o --(o dönemde böylece yüce Al-lah tarafından kendisine 
verilmiş o Kitabın kanununa; 53/37 tabi olan)-- teslim olmuş bir birleyici idi (6/161); ve o (asla) 
olmadı o ortak koşuculardan (42/21)! 
68-  (Öyleyse) şüphesiz, (bu açıdan) ahalinin en yakını Đbrahime: (O vakit böylece) onu izlemiş  
o kimseler (60/4), ve (şimdi) bu havadisçi (=Misak Elçisi; 7/158) ve (onunla birlikte burada 
böylece) inanmış o kimselerdir (12/108)! Ve Al-lah tüm (bu) inananların böylece (koruyucu,  
yol gösterici) -tek- Rehberidir (7/196)! 
 
**  Yüce Rabbimizin katında, ilkin hz. Musanın (a.s.) ümmetine ve tüm o Tevrat kanunlarına tabi  
olmakla mükellef kılınan tüm o kimseler aslen böylece “Yahudi” (=yehudiyyen, hadu; 7/156), ve sonra  
hz. Đsanın (a.s.) ümmetine ve tüm o Đncil kanunlarına tabi olmakla mükellef kılınan tüm o kimseler  
aslen böylece “Hristiyan” (=nasraniyyen, ensaru; 3/52) olarak vasıflandırılmış oldukları (5/44-47),  
ve hz. Đbrahim (a.s.) ise bu iki semavi Kitabın indirilmesinden çok önce yaşamış olduğu, ve de 
dolayısıyla, o vakit sadece yüce Rabbimizin kendisine indirmiş olduğu o Kitaptaki (87/19) o kanunlara 
sıkı sıkıya tabi olarak yaşamış, ve bunun dışında hiç kimsenin Al-lah adına ortaya sürmüş olabileceği 
hiçbir buyruğa asla itibar etmemiş (18/26) ve bu tip Kitap dışı yalan buyrukları hiçbir şekilde ve asla  
Ona ortak etmemiş olduğu için (6/161), şimdi, burada en başta aslen böylece onun da bir torunu olacağı 
en evvelden beri açıkça vadedilmiş olan bu “Misak Elçisi” (bkz. Tevrat-Tekvin 22/18 = Đşaya 42/1-7)  
ve onunla birlikteki tüm inananlar, burada böylece izlemiş olacakları temelde onunla (ve de böylece 
elbette hz. Muhammed a.s. ile de) bu tıpatıp aynı ahlakları (6/114 & 6/161) itibarıyla, yüce Rabbimiz 
tarafından yukarıda böylece hz. Đbrahime (a.s.) --ahlak ve prensip olarak-- en yakın inançlı bir topluluk 
olarak da böylece anılmaktadır şimdi, en başta.     
 
69-  Arzuladı bir zümre o Yazıt grubundan (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar; 3/3-4), keşke  
(şimdi) saptırabilselerdi (diye) sizi; ve (aslında) böylece (bu kendi kalleşliklerinden; 2/26 ötürü) 
saptırmıyorlar, sadece (kendi) canlarını (2/26-27), ama farkedemiyorlar! 
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70-  Ey o Yazıt grubu (3/3-4), öyleyse, (hala) ne için inkar ediyorsunuz Al-lahın o  
“Đşaretlerini” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine  
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), ve siz böylece (bunlara) tanık oluyorsunuz 
(iken)? 
71-  Ey o Yazıt grubu (3/3-4), öyleyse, (hala) ne için örtüyorsunuz bu “Gerçeği” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 39/41) o sahte ile (2/78-79 & 3/78), ve (hala) gizliyorsunuz bu “Gerçeği” (39/41),  
ve siz (aslında bunu çok iyi) biliyorsunuz iken (2/146)? 
72-  Ve dedi bir zümre o Yazıt grubundan (3/3-4): O halde, inanın (şimdi) “indirilen” o şeye 
(39/23) inanmış o kimselerin üzerine, gündüzün bir yüzünde, ve inkar edin (onu), o (günün) 
sonrasında; ta ki (böylece) onlar da dönsünler. 
73-  Ve asla inanmayın (onlara), ancak sadece sizin (bu) erginizi (9/31) izleyen kimseye (uyun)!  
De ki: Şüphesiz ileti, (artık) ancak Al-lahın o “Đletisidir” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23)!  
O halde, veriliyor diye mi (şimdi) birine bir benzeri size o verilenin, veya onlar artık (böylece) 
deliller sunarak tartışıyorlar sizinle (diye mi) Yetkenizin katında, (bu telaşınız)?  
De ki: Şüphesiz, o “Lütuf” (10/58) Al-lahın elindedir, (böylece) verir onu, kime isterse (13/27)!  
Ve Al-lah (lütfuyla) en geniştir, en bilendir. 
74-  O böylece tahsis eder o “Acımasını” (10/57), kime isterse (13/27). Ve Al-lah (böylece) 
büyük Lütuf sahibidir!  
75-  Ve o Yazıt grubundan (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar; 3/3-4) kimi (var ki), eğer (şimdi) 
güvenirsen ona bir yığın (emanetle), mutlaka geri öder onu sana; ama onlardan kimi (var ki), 
eğer güvenirsen ona bir nebze (emanetle), asla geri ödemez onu sana, sadece ancak diretmen  
(durumunda) ona karşı, ayakta dikilmiş (vaziyette)! Bu, çünki şüphesiz onlar dediler:  
Yoktur bizim üzerimize o (Yahudi, veya Hristiyan, veya Arap olmayan) o goyim/yabancı/gavur 
kimseler hakkında bir sorumluluk! Ve işte, (böylece) diyorlar Al-lah üzerine yalanı, ve onlar 
(bunun asla doğru olmadığını) biliyorlar iken (bkz. Tevrat-Çıkış 23/9 & Đncil-Matta 5/46-47 &  
Kuran-Muminun 23/8)! 
76-  Evet, (o halde, şimdi) her kim yerine getirirse ahdini, ve sakınırsa (2/177), şüphesiz  
Al-lah sever o sakınanları. 
77-  Ama şüphesiz, (şimdi) satan o kimseler Al-lahın o “Ahdini” (=19 kodlu, o ikişerli,  
benzeşmeli kelimeler/harfler Mesajını gönülden tasdik edip, bunun üzerinde böylelikle erdemlice 
çalışacaklarına dair, en evvelden beri, onlardan alınmış olan o en özel “Ahde” de bir atıftır 
burada böylece yine, en ilkin: 2/25-27), ve o antlarını, azıcık bir değere; (işte) o şahıslar,  
yoktur (artık) onlar için (hiçbir) pay o sonraki zaman içinde! Ve --(bu kalleşliklerinden; 2/26  
en kısa zamanda vazgeçip, burada doğrulukla ve derhal böylece Al-laha yönelmedikleri  
takdirde; 3/86-89 bir daha)-- asla kelam etmeyecektir onlara Al-lah, ve asla bakmayacak onlara 
doğru, o kalkış gününde, ve asla arındırmayacaktır onları; ve onlar için acıklı bir çile (var 
olacaktır)! 
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78-  Ve şüphesiz, onlardan bir bölük (var ki) eğip büküyorlar dillerini o Yazıta (=Tevrata,                
ve Đncile, ve de Kurana) doğru, (siz) hesap edesiniz onu diye (şimdi) o Yazıttan; ve halbuki  
o değildir o Yazıttan! Ve diyorlar: Đşte, o (böylece) Al-lahın katındandır; ve halbuki o (onların 
böylece kendi hevesleriyle yanlış, çelişik, ve aykırı anlamlar yükleyerek eğip büktükleri tarzda) 
asla değildir Al-lahın katından! Ve (böylece) diyorlar Al-lah üzerine yalanı, ve onlar (bu 
yaptıklarının da asla doğru olmadığını) biliyorlar (iken). 
79-  Öyleyse, asla olmuş (şey) değildir bir birey için, versin ona Al-lah o Yazıtı ve o Buyruğu,  
ve o havadisçiliği, sonra (o) kalkıp desin ahali için: Öyleyse, haydi olun hizmetkarlar (şimdi) 
benim için de, Al-lahın yanında/dışında (12/40)! Ve fakat o (mutlaka demiştir, diyecektir): 
Öyleyse, artık (sadece) olun böyle Yetkeciler (5/44), öğretip bildiriyor olduğunuz üzere  
o “Yazıtı” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” da bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 39/23), ve (artık) oturup (hakkıyla) ders alıyor olduğunuz üzere  
(o Yazıttan)! 
80-  Ve asla emretmeyecektir size, edinmenizi (ne) o melekleri, ve (ne de) o havadisçileri  
(Onun yanında/dışında, böylece Ona ortak/ek sahte) Yetkeler (9/31)! Emredebilir miydi size 
(böyle) bir inkarcılığı, siz artık (Ona böylece gerçek tek Yetke olarak) teslim olanlar (42/10)  
(olduğunuzdan) sonra? 
81-  Ve (işte), bir zaman aldı Al-lah böylece (bu) havadisçilerin (=33/7) (bu) misakını:  
O vakit verdiğimde (Ben) size o Yazıttan ve o Buyurudan; sonra geldiğinde size bir gönderilmiş, 
-yerine getirip- doğrulayıcı olarak (bu) yanınızda olanı, mutlaka inanacaksınız ona, ve mutlaka 
yardım edeceksiniz ona!  
Dedi (Al-lah): Öyleyse, (şimdi) onayladınız mı ve kabul edip aldınız mı bu ağır ödevimi 
üzerinize? Dediler (o gönderilmişler): (Elbette), onayladık!  
Dedi (Al-lah): Öyleyse, artık tanık olun, ve Ben de sizinle birlikte tanıklardanım. 
82-  O halde, artık kim yüz çevirirse --(bu “misak” ileride yüce Rabbimiz tarafından böylece vaki 
kılındığı zaman)-- bunun peşinden, (işte), o şahıslar onlar kalleşlerdir! 
 
**  Yüce Rabbimiz tarafından yukarıda böylelikle anılan, ve böylece aslen Onun tarafından gelecekte,               
Dünyanın sonuna yaklaşıldığı bir dönemde vaki kılınacak olan bu en kritik ve önemli “Misak,”  
şimdi buradaki bu kıdemli ve öncel “Misak Elçisi” de dahil olmak üzere, böylece toplam beş “Elçiden” 
(=hz. Nuh, ve hz. Đbrahim, ve hz. Musa, ve hz. Đsa, a.s.) --daha dünya kurulmazdan evvel-- böylece 
alınmış olup (3/81-82 = 33/7-8),  
bu böylelikle geleceği en evvelden beri yine tüm bu büyük Peygamberler, ve de elbette nihai olarak  
yine hz. Muhammed (a.s.) tarafından da açıkça işaret edilip haber verilmiş olan bu en kıdemli ve ardıl  
“Misak Elçisinin” asli kimliği ve görevi hakkında daha ilerideki Ayetlerde daha açık bilgilere de 
kavuşacağız, inşaAl-lah.    
 
83-  Peki, onlar (hala) Al-lahın (bu) “Ergisi” (3/84-85) dışındakini mi arıyorlar? Ve Ona teslim 
olmuş (iken) o göklerdeki ve yerdeki (tüm) o kimseler, gönüllü (olarak) veya zorunlu (olarak);  
ve (onların hepsi burada sonunda böylece) Ona doğru döndürülecekler (56/83-94)! 
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84-  De ki: Đşte, inandık biz Al-laha, ve (bu) “indirilmiş” olana bizim üzerimize (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır yine, en başta, burada böylece 
indirilmiş olan: 39/23), ve indirilmiş olana o Đbrahimin ve Đsmailin ve Đshakın ve Yakubun ve 
(onun çocukları olan on iki; 7/160) Torunların üzerine,  
ve verilmiş olana o Musaya (17/2) ve Đsaya (5/46),  
ve (hz. Musanın ardından gönderilmiş olan) o havadisçilere (5/44) Yetkelerinden.  
Asla (inkar edip) ayırmayacağız onlardan (hiç) birinin arasını; ve biz artık (böylece) Ona teslim 
olmuşlarız. 
85-  O halde, artık her kim ararsa (yukarıda böylece açıkça tarif edilmiş olan) bu teslimiyetin 
dışındakini (kendisine) bir ergi olarak, asla kabul edilmeyecektir kendisinden; ve o  
(o) sonraki zaman içinde de (böylece) o kaybedenlerden (4/150-151) olacaktır! 
 
**  Yukarıda böylelikle anılan tüm bu Ata Peygamberlere (=hz. Đbrahim, ve hz. Đsmail, ve hz. Đshak,  
ve hz. Yakup, ve on iki Torunlar, a.s.) yüce Rabbimiz tarafından en ilkin indirilmiş olan, ve ardından  
yine Onun tarafından hz. Musaya ve hz. Đsaya (a.s.) verilmiş olan tüm bu en önemli Đlahi Mesajları,  
içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, bu vadedilmiş “Misak Elçisi” tarafından artık en özlü ve  
doğru bir şekilde sunulmuş olarak açıkça görüp tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Ata Peygamberlerin 
& Musa Peygamberin & Davud Peygamberin & Đsa Peygamberin & ve de Muhammed Peygamberin (a.s.) 
Sözleri” dosyalarını tümüyle ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin.     
 
86-  Öyleyse, (artık) nasıl iletir Al-lah o inançlarının peşinden şimdi (böylece) inkar etmiş  
(2/26-27) bir halkı, ve onlar tanık oldular (iken), şüphesiz bu gönderilmiş (=Misak Elçisi; 7/158) 
bir gerçektir, ve gelmiş iken (burada) onlara o “Açık Belgeler” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Açık Belgelerine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/157)!  
Öyleyse, Al-lah --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada 
böylece yine, en ilkin-- asla “iletmez” (böyle) haksızlık ediciler (39/24) halkını! 
87-  O şahıslar, (işte), onların karşılıkları artık (şudur): Şüphesiz, (en sonunda) onların üzerine 
(olacaktır) Al-lahın laneti, ve meleklerin ve ahalinin, topluca! 
88-  Sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde; asla hafifletilmeyecek onlardan o çile, ve onlar (artık) 
asla gözlenilmeyecekler. 
89-  Sadece (müstesna) şimdi dönüp (Ona) yönelmiş o kimseler bunun ardından, ve --19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda artık böylelikle erdemlice çalışarak-- 
“Düzelticilik” etmiş olanlar (2/25)! Şüphesiz, Al-lah (bu takdirde) en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
90-  Ama şüphesiz, artık (böylece) inkar etmiş o kimseler o inançlarının peşinden (2/26-27),  
sonra da (iyice) arttırmışlar (bu) inkarı; (işte), artık asla kabul edilmeyecek onların (ileride,  
o ölüm vaktinde) dönüp (Ona) yönelmeleri (4/18); ve o şahıslar, (işte), onlar sapkınlardır! 
91-  Şüphesiz, şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler, ve de (sonra) ölmüşler, ve onlar 
(böyle) inkarcılar iken; (artık) asla kabul edilmeyecek onların (hiç) birinden yer dolusu altın, 
eğer onu fidye olarak verebilseydi bile! O şahıslar, (işte), onlar için acıklı bir çile (var olacaktır); 
ve olmayacaktır onlar için (hiç) yardımcıları! 
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92-  Asla erişemezsiniz siz erdemliliğe, (Onun o yolunda) harcayıncaya kadar o sevdiğiniz 
(şeylerden). Ve (böylece) ne harcarsanız (2/215, 271-273) bir istemden, şüphesiz Al-lah onu  
en bilendir. 
93-  Yiyeceklerin hepsi yasal idi Đsrail oğulları için, sadece yasak kıldığı Đsrailin (=hz. Yakup) 
(kendi) canı üzerine, henüz o Tevrat indirilmeden önce. De ki: Öyleyse, haydi getirin o Tevratı, 
ve okuyup (görün) onu, eğer doğrular idiyseniz!  
 
**  Yüce Rabbimiz tarafından hz. Musaya (üzerine Selam olsun) verilmiş olan o beşinci Kitap 
(=Tesniye), içinde bu “Tevrat” (=ibranice anlamı: “Kanun”) kelimesinin de böylece orada özellikle ve 
birçok kez anılmış olmasından, ve içinde böylelikle Đsrail oğulları üzerine farz kılınmış olan tüm o  
“Kanunları” barındırdığından ötürü, yukarıda yüce Rabbimiz tarafından böylelikle ilkin asli “Tevrat” 
olarak,  
bundan önce yine Onun tarafından hz. Musaya (üzerine Selam olsun) verilmiş olan o birinci Kitap 
(=Tekvin) ise, içinde sadece --yukarıda anılmış olan o hz. Yakup (üzerine Selam olsun) da dahil olmak 
üzere-- tüm o Ata Peygamberlerin (=hz. Đbrahim, ve hz. Đsmail, ve hz. Đshak, ve hz. Yakup, ve  
Torunlar, a.s.) sözlerini ve hikayelerini aktardığı için, yukarıda bilhassa “Tevrat indirilmeden önce” 
şeklinde tanımlanmakta olmalıdır. O halde, yukarıda yüce Rabbimizin böylece vurgulamış olduğu  
bu Gerçeğe, şimdi aynen böylece oradaki bu birinci Kitap (=Tekvin 32/32-33) ayetlerinde yakından  
tanık olmalıyız. 
 
94-  O halde, artık her kim uydurursa Al-lah üzerine yalanı (2/78-79) bunun peşinden,  
(işte), o şahıslar onlar haksızlık edicilerdir. 
95-  De ki: Al-lah doğru söyledi; öyleyse, haydi izleyin (şimdi) Đbrahimin (bu) uygulamasını,  
(Al-lahı) birleyici olan (6/161); ve o (asla) olmadı o ortak koşuculardan (42/21)! 
96-  Şüphesiz, (şimdi) ilk (derecede önemli) Ev, ahali için konulmuş olan, o Vadi-Kentte 
(=Bekke) olandır; verimli kılınmış olarak, ve bir “Đleti” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23) -kaynağı- olarak  
(tüm) o kalabalıklar için.  
97-  Đşte, (artık) onun içinde o apaçık “Đşaretler” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) 
vardır; Đbrahimin (böylece) kalkış tarzı/yeri (6/161 & 26/75-83)! O halde, şimdi her kim  
girerse oraya, güvenlikte olur. Ve Al-lah tarafından, ahali üzerine artık (bir yükümlülük 
kılınmıştır) bu Evin ziyareti, kim imkan bulabilirse ona doğru bir yol.  
Ve artık her kim de (bunu) inkar ederse, şüphesiz Al-lah zengin ve ötedir (tüm) o 
kalabalıklardan. 
 
**  Đlkin, hz. Davud (a.s.) tarafından Zeburda “Beka (=ibranice anlamı: Kaktüs-Dikenler) kutsal Vadisi” 
olarak da açıkça işaret edilip haber verilmiş olan (bkz. Mezmurlar 84/6),  
ve nihai olarak, elbette yine hz. Muhammed (a.s.) tarafından da “Medine” (=arapça anlamı: kutsal Şehir)  
olarak da açıkça işaret edilip haber verilmiş olan (bkz. Buhari), ve en evvelden beri, böylelikle bu her iki 
şerefli Peygamberin de bir torunu olacağı vadedilmiş olan bu “Misak Elçisinin/Mesajının,” 
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içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, böylelikle içinde çıkmış olacağı, şimdi, Batıdaki bu  
en mübarek Şehri (bkz. 27/91), ve yüce Al-lahın emriyle içinde tesis edilmiş olacak bu kutsal Evi,  
böylece ve açıkça haber veren o en Mucizevi gaybi haberlerine daha yakından ve en net bir şekilde de 
tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Haşmetli Bir Mucize,” ve sonra o “Mucizevi Bir Mühür” dosyalarını 
şimdi bu bağlamda da muhakkak görmeliyiz, en başta.     
 
98-  De ki: Ey o Yazıt grubu (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar; 3/3-4), o halde, ne için (hala) 
inkar ediyorsunuz Al-lahın o “Đşaretlerini” (6/4 = 26/5), ve Al-lah tanık iken (tüm) o 
çalıştıklarınıza (23/63)? 
99-  De ki: Ey o Yazıt grubu (3/3-4), o halde, ne için (hala) alıkoyuyorsunuz Al-lahın  
o “yolundan” (9/111), inanmış o kimseleri, arayarak onda bir çarpıklık, ve siz (buna) tanıklar 
iken? Ve Al-lah asla habersiz değildir (tüm) o çalıştıklarınızdan (5/41)! 
 
**  Yahudi, ve Hristiyan, ve Araplardan yukarıda işaret edilen tarzda bu tip birçok hastalıklı ve art niyetli 
kimselerin şimdi yüce Rabbimize ait 19 kodlu, tüm o --mantıksal ve hesapsal açıdan-- içlerinde hiçbir 
kusur ve çelişki olmayan (4/82 & 18/1-2) bu mükemmel Planlamaları temelden bozup geçersiz kılabilmek 
için başvuracakları tüm o art niyetli, hastalıklı ve çarpık metodları da en evvelden beri yine en Bilge  
bir tarzda haber verip, bunların herbirinin dosdoğru ve mükemmel cevaplarını da halihazırda en Hikmetli 
bir tarzda ortaya koymuş olan (3/7 & 13/33 & 9/37 & ...) yüce Rabbimize ait tüm o en mucizevi Ayetlere 
böylelikle hepsiyle ve ard arda yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Göksel Bir Mucize,” ve 
sonra o “Haşmetli Bir Mucize” dosyalarını bu bağlamda da muhakkak görmeliyiz, en ilkin.   
 
100-  Ey inanmış o kimseler, (buna rağmen) eğer (yine de gidip) boyun bükerseniz bir bölüğe 
kendilerine Yazıt verilmiş o kimselerden (3/3-4), çevirirler sizi (bu) inancınızın (2/25-26) 
peşinden, (kendileri gibi böyle) inkarcılar (2/26-27) haline. 
101-  Ve nasıl inkar edebilirsiniz, ve siz, (işte), aktarılıp iletiliyor iken sizin üzerinize Al-lahın  
o (apaçık) “Đşaretleri” (6/4 = 26/5), ve (işte, böylece de) sizin içinizde iken Onun o  
gönderilmişi (=Misak Elçisi; 57/9)? Öyleyse, (artık) kim (burada) sımsıkı tutunursa Al-laha, 
muhakkak --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece 
yine, en ilkin-- “iletilmiştir” (39/23) ayakta duran bir yordama (6/161)!  
102-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık sakının Al-lahtan gerçek bir sakınmayla Ona karşı;  
ve asla ölmeyin, sadece (ancak) ve siz (böylece Ona) teslim olmuşlar (3/84-85) iken. 
103-  Ve (burada) sımsıkı tutunun Al-lahın o ipine, toptan; ve asla ayrılığa düşmeyin (42/13).  
Ve anın Al-lahın o armağanını sizin üzerinize; bir zaman düşmanlar idiniz, ve kaynaştırdı 
kalplerinizin arasını, ve sabahladınız Onun (bu) “Armağanıyla” (93/11) kardeşler olarak.  
Ve kenarı üzerinde idiniz ateşten bir çukurun, ve O (böylelikle) çekip kurtardı sizi oradan.  
Đşte, böylece açık ediyor Al-lah sizin için o “Đşaretlerini” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7), ta ki siz 
artık (böylece) “iletilesiniz” (39/23)! 
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104-  Ve mutlaka olsun (şimdi) sizden bir kitle, çağıran o “Đyiliğe” (16/30) doğru, ve emreden  
o tanınmış pratiği (42/10 & 32/4 & ...), ve caydıran o yabancılanmış pratikten (3/80 & 18/102  
& ...). Ve işte, (bunu gözetecek olan) o şahıslar onlar rahata erenlerdir. 
105-  Ve asla olmayın ayrılığa ve çelişkiye düşmüş o kimseler gibi, (şimdi) o “Açık Belgelerin” 
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Açık Belgelerine” bir atıftır burada böylece 
yine, en ilkin: 2/185) tam onlara gelmesinin peşinden. Ve o şahıslar, onlar için (bundan ötürü; 
6/157) koca bir çile (var olacaktır). 
106-  Gün (gelecek ki), ağaracak (bazı) yüzler, ve kararacak (bazı) yüzler. Ve ama yüzleri 
kararmış o kimselere (denilecek): Siz (böylece) inkar ettiniz (2/26-27) öyle mi, o inancınızın  
peşinden? Öyleyse, (şimdi) tadın o çileyi, (böylece) inkar etmiş (2/26-27) olduğunuzdan ötürü! 
107-  Ve ama yüzleri ağarmış o kimseler: Đşte, onlar Al-lahın o “Acıması” (4/175) içindedirler; 
onlar (artık) orada sürekli kalıcıdırlar.    
108-  Đşte, bunlar (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli “kelimelerin/harflerin”  
o hepsine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 2/25) Al-lahın o “Đşaretleridir” (3/7); burada 
(böylece) aktarıp iletiyoruz (Biz) onları senin üzerine, (böylelikle) bir Gerçek (39/41) olarak!  
Ve Al-lah (bununla) asla dilemiyor bir haksızlık tüm o kalabalıklar için (21/107). 
109-  Ve Al-lah içindir, (tüm) o göklerin içindekiler, ve o yerin içindekiler; ve Al-laha doğru  
döndürülür (tüm) emirler (32/5). 
110-  (Böylece) ahali için çıkarılmış en iyi bir kitlesiniz (siz); (çünki) artık (böylelikle) 
emrediyorsunuz o tanınmış pratiği (28/70 & 32/4 & ...), ve caydırıyorsunuz o yabancılanmış 
pratikten (16/51 & 10/18 & ...), ve (böylece) inanıyorsunuz Al-laha (2/136).  
Ve eğer (böylece) inansaydı (2/136) o Yazıt grubu da (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar; 3/3-4), 
onlar için pek iyi olurdu. Onlardan şimdi (böylece) inananlar (2/25-26) vardır; ama onların çoğu 
şimdi (böylece) kalleşlerdir (2/26-27)!  
111-  Öyleyse, artık asla darlık veremezler (onlar) size, sadece (böyle) incitme (3/186) ile.  
Ve eğer savaşırlarsa size karşı, (sonunda) dönüp size arkalarını (kaçacaklar); sonra asla yardım 
edilmeyeceklerdir. 
112-  Ve vuruldu (şimdi) onların üzerine bir horluk, her nerede yakalanırlarsa; (sonra) sadece  
Al-lahtan bir iple, ve ahaliden bir iple (=sözleşmeyle) salıveriliyorlar. Ve (böylece) uğradılar  
Al-lahtan bir hınca, ve vuruldu onların üzerine bir yoksunluk. Bu, çünki şüphesiz onlar  
(şimdi) inkar ediyor oldular Al-lahın o “Đşaretlerini” (6/4 = 26/5), ve öldürüyorlar (tüm) o 
havadisçileri (18/103-105) o “Gerçeğin” dışındakilere (45/6-7) dayanarak. Bu, çünki onlar 
(böylece) tam baş kaldırdılar, ve düşmanlık ediyor oldular. 
113-  Ama onların (hepsi) bir değildir; (çünki) o Yazıt grubundan (=Yahudiler, Hristiyanlar, 
Araplar; 3/3-4) ayakta durucu bir kitle de (vardır), (şimdi) okuyup algılıyorlar (onlar) Al-lahın  
o “Đşaretlerini” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine  
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) o gece vakitlerinde, ve onlar (bundan ötürü, 
Onun önünde saygıyla ürpererek) eğiliyorlar (32/15)! 
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114-  Artık (böylece) inanıyorlar (onlar) Al-laha ve (bu) son güne (2/62)! Ve emrediyorlar  
o tanınmış pratiği (42/10 & 32/4 & ...), ve caydırıyorlar o yabancılanmış pratikten (9/31 &  
10/18 & ...); ve hızlı davranıyorlar o “Đyiliklerde” (16/30)! Đşte, o şahıslar (artık) o  
düzeltililerdendirler (4/69). 
115-  O halde, onlar (artık) ne yaparlarsa (böylece) bir “Đyilikten” (16/30), asla ondan ötürü 
(karşılıksız bırakılıp) nankörlük edilmeyecekler (21/94). Çünki Al-lah artık (böylece de) bilendir  
o sakınanları (39/33-34)! 
116-  Ama şüphesiz, şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler; (işte), artık asla  
(koruyup) muaf kılamayacak onları (ne) o malları, ve (ne de) o çocukları Al-laha karşı, hiçbir 
istemle. Ve (işte), o şahıslar --(bu kalleşliklerinden; 2/26 en kısa zamanda vazgeçip, burada 
doğrulukla ve derhal böylece Al-laha yönelmedikleri takdirde; 3/86-89)-- o ateşin arkadaşlarıdır; 
onlar onun içinde sürekli kalıcıdırlar. 
117-  Onların (şimdi) bu yakın hayat içinde harcadıklarının örneği, (şu) fırtınanın örneği gibidir  
onun içinde kavurucu bir soğuk olan; ki (sonunda) isabet etti (o) kendi canlarına şimdi (böylece) 
haksızlık etmiş (39/24) o halkın ürününe, ve vurup mahvetti onu! Ve haksızlık etmedi onlara  
Al-lah, ve fakat onlar (en baştan beri, böylece kalleşlik ederek; 2/26-27) kendi canlarına 
haksızlık ediyorlardı. 
118-  Ey şimdi (böylece) inanmış (2/25-26) o kimseler, o halde, artık edinmeyin (bu 
karakterdeki; 60/2) sizden başkalarını sırdaşlar. Çünki onlar gevşeklik göstermiyorlar size zarar 
vermede; arzuladılar sizi zora sokanı. Muhakkak açığa çıktı o kin duyguları ağızlarından, ve 
göğüslerinin sakladıkları daha da büyüktür.  
Muhakkak (böylece) açık ettik sizin için o “Đşaretleri” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7), eğer  
aklediyor idiyseniz (21/10)!  
119-  Đşte siz, bu şahıslarsınız; seviyorsunuz onları, ama onlar sevmiyorlar sizi. Ve siz  
(böylece) inanıyorsunuz o Yazıta, hepsine (3/84); ama onlar size rastgeldiklerinde dediler:  
Biz de inandık! ama geçip gittiklerinde, ısırdılar size karşı parmak uçlarını, öfkeden! De ki:  
O halde, haydi ölün (bu) öfkenizle! Şüphesiz, Al-lah en bilendir o göğüslerin özünü (40/56). 
120-  Eğer (şimdi) dokunursa size bir güzellik, çirkinlendirir onları; ve eğer isabet ederse size  
bir çirkinlik, coşarlar onunla. Ve eğer kararlılık gösterirseniz (76/24), ve sakınırsanız (3/28),  
asla darlık veremez size tuzakları, hiçbir istemle. Şüphesiz, Al-lah onların (tüm) o çalıştıklarını 
kuşatıcıdır. 
121-  Hani, bir zaman sen erkenden ayrılmıştın (kendi) ailenden, yerleştirmek üzere o inananları 
o oturma yerlerine, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o alegorik-- “Savaş” (9/111) için!  
Ve Al-lah en işiticidir, en bilendir. 
122-  O zaman meyletmişti sizden o “iki zümre” çözülmeye; ama Al-lah onların (koruyucu,  
yol gösterici) -tek- Rehberidir (7/196). Ve böylece (daima) Al-laha dayanıp güvenmelidir  
(tüm) o inananlar. 
123-  Ve muhakkak yardım ettiydi size Al-lah (bundan evvel) o düzlükte de, ve siz (ilkin)  
--orada da-- ezik (durumda) iken! Öyleyse, artık sakının Al-lahtan (39/33), ta ki siz şükredesiniz! 
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124-  O zaman, sen diyordun o inananlara: Size yetmeyecek mi, (böylece) Yetkenizin sizi 
desteklemesi --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- üç bin ile, o indirilmiş 
“meleklerden?”  
125-  Evet, eğer kararlılık gösterirseniz, ve sakınırsanız -ve (o inkarcılar) geldiklerinde size 
(orada) aniden, bu durumda destekleyecektir sizi Yetkeniz --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sağ tarafta-- beş bin ile, o alıştırılmış “meleklerden!” 
126-  Ve kılmadı bunu Al-lah, (şimdi) ancak böylelikle bir “Müjde” (27/1-2) sizin için,  
ve böylece (bu harikulade Matematiksel en büyük Mucizelerle de güçlü iman bulup) yatışsın 
diye kalpleriniz onunla! Ve yardım yoktur, sadece Al-lahın katından; --şimdi, 19 kodlu o 
Tablolarda da, böylece o sol tarafta da-- en Üstün, --o sağ tarafta da-- en Buyurgan! 
127-  O halde, artık (O) mutlaka --şimdi, o sağ tarafta da-- kesecektir o uçları “inkar etmiş”  
o kimselerden, ve de --o sol tarafta da-- bozguna uğratacaktır o (“ikiyüzlüleri;” 9/73); ki (artık) 
böylece --orada da, o alt bölgede-- geri dönsünler, sinmişler olarak!  
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (124-127), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda,                         
Matematiksel bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi  
en ilkin --sol taraftaki o üçbine, ve sağ taraftaki o beşbine tanık olmak üzere-- o “Ekstra Bir Mucize,”  
ve sonra --sol taraftaki o “meleklere” tanık olmak üzere-- o “Görkemli Bir Mucize,”  
ve sonra --sağ taraftaki o “meleklere” tanık olmak üzere, ve de sol ve sağ tarafta hezimete uğratılmış  
o “ikiyüzlülere” ve “inkarcılara” tanık olmak üzere-- o “Şanlı Bir Mucize” dosyalarını muhakkak görüp  
bu bağlamda tüm bunları da şimdi artık orada böylece ard arda ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin. 
 
128-  Ve yoktur senin için o emirden (herhangi) bir istem; (bu Mucizelerin ardından)  
O (bundan ötürü; 3/89 tekrar) dönüp yönelebilir (şimdi) onlara, veya çilelendirebilir onları,  
çünki şüphesiz onlar --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) 
böylece yalanlayarak nankörlük etmiş-- haksızlık ediciler (39/24) olduklarından ötürü!   
129-  Ve Al-lah içindir, (tüm) o göklerin içindekiler, ve o yerin içindekiler. Bağışlar (böylelikle)  
kimin için isterse (3/89), ve çilelendirir kimi isterse (3/91). Ve Al-lah (bu takdirde; 4/17  
her daim) en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
130-  Ey inanmış o kimseler, o halde, asla yemeyin (hiçbir) tefecilik kazancını, katlarca 
katlanmış olan (2/275); ve (bu hususta da, böylece) sakının Al-lahtan (2/276), ta ki siz (sonunda 
böylelikle) rahata eresiniz (23/1-11). 
131-  Ve sakının o ateşten, o şey ki hazırlandı (böyle) inkarcılar (2/26-27) için! 
132-  Ve (böylece) uyun Al-laha ve o gönderilmişe (=Misak Elçisi; 5/92), ta ki siz (sonunda 
böylelikle) acınasınız (4/175). 
133-  Öyleyse, (şimdi) hızlı davranın bir bağışlanmaya doğru Yetkenizden, ve bir bahçeye, 
genişliği o gökler ve yer (=tüm bu Evren) kadar olan; hazırlandı o (böyle) sakınanlar (2/177) 
için! 
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134-  O kimseler ki (mallarını Onun o yolunda böylelikle) harcıyorlar (2/274) bollukta ve 
darlıkta; ve onlar yutkunanlardır öfkeyi, ve affedenlerdir ahaliyi (42/40 & 4/149).  
Ve Al-lah sever o --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler en güzel Anlatısı (39/23) 
üzerinde böylelikle erdemlice çalışarak yine, en ilkin-- güzellik edicileri (39/34)! 
135-  Ve o kimseler ki, yaptıkları zaman bir aşırılık, veya haksızlık ettiklerinde canlarına, 
(derhal) anarlar Al-lahı, ve bağışlanma dilerler (bu) kusurları için. Ve (işte, bu takdirde; 6/54)  
kim bağışlayabilir (tüm) kusurları, sadece Al-lah (39/53)! Ve (ama) asla direnmezler onlar 
(evvelden ve bilmeden) yaptıkları (bu gibi kusurlar) üzerinde, ve onlar artık --(bunların Onun 
buradaki bu emirlerine tamamen aykırı ve hatalı olduğunu böylece burada artık kesin olarak 
idrak edip; 17/31-38 & ...)-- biliyorlar iken. 
136-  O şahıslar, (işte), artık ödülleri onların, bir bağışlanmadır Yetkelerinden; ve o bahçeler, 
altından nehirler akan, sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde. Ve (işte), ne güzeldir o  
şimdi (böylece) “çalışıcıların” (2/25) ücreti! 
137-  Muhakkak (uygulanıp) geçti sizden önce de o (aynı Đlahi) prensipler (8/38);  
öyleyse, (şimdi) gezin o yerin içinde, ve gözleyin, nasıl oldu (daha önceki) o yalanlayıcıların 
sonu (22/42-45)! 
138-  Đşte bu, (böylece) artık açık bir “Bildiridir” (tüm) ahali için, ve bir “Đletidir” (=19 kodlu, o 
ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23), 
ve (böylece de) bir “Öğüttür” (tüm) o sakınanlar (39/33) için! 
139-  Öyleyse, asla gevşemeyin ve hüzne kapılmayın; çünki siz (sonunda) üstün (gelecek) 
olanlarsınız (3/106-107), eğer artık (böylece) inananlar (2/25-26) idiyseniz. 
140-  Eğer (şimdi) dokunduysa size bir sıkıntı; ve muhakkak dokundu o (inkarcı) halka da  
onun benzeri bir sıkıntı. Ve bunlar (böylece imtihana yönelik) günlerdir; çevirip duruyoruz  
(Biz) onları ahalinin arasında, ta ki (böylece) mutlaka bilecektir Al-lah (gerçekten) inanmış o  
kimseleri (29/2-3), ve (böylece) edinecektir sizden tanıklar da (3/169-170).  
Ve Al-lah sevmez --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) böylece 
yalanlayarak nankörlük etmiş-- o haksızlık edicileri (39/24)!  
141-  Ve (böylece) mutlaka güçlendirecektir Al-lah inanmış (2/25-26) o kimseleri, ve eleyecektir  
(bu) inkarcıları (2/26-27)! 
142-  Yoksa hesap mı etmiştiniz (siz) hemen girebileceğinizi o bahçeye, ve henüz bilip  
ayırt etmeden Al-lah (böylece) gayret etmiş o kimseleri (25/52) sizden, ve bilip ayırt etmeden 
(böylece) o kararlılık gösterenleri (76/24)? 
143-  Ve muhakkak diliyor idiniz (siz) o “ölümü,” onunla karşılaşmanızdan önce; ve muhakkak 
gördünüz onu (“Ulaştıran Bir Mucize” dosyası içinde) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o sol tarafta da-- ve siz gözleyip duruyorsunuz (iken)! 
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144-  Övülmüş kul (=Misak Elçisi; 61/6) sadece (Onun katından) bir gönderilmiştir.  
Muhakkak geçti ondan önce de nice (Onun katından) gönderilmişler. O halde, şimdi o ölürse, 
veya öldürülürse, geri mi döneceksiniz (siz) topuklarınız üzerine? Ve her kim geri dönerse 
topukları üzerine, asla darlık veremez Al-laha, hiçbir istemle. Ve ödüllendirecektir Al-lah  
--19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) böylece doğrulukla 
izleyerek erdemlice davranmış-- o şükredicileri (76/3)!   
 
**  Yukarıdaki Ayette (ve aslen ileride göreceğimiz o 48/29 Ayetinde de) yüce Rabbimiz tarafından 
böylece --Kendisine ait 19 kodlu, bu ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisi” üzerinde böylelikle  
en başta ve uzun geceler boyunca erdemlice yoğunlaşıp (73/1-6), bu hususta böylece tüm inananlara  
Ona giden bu en mübarek Yolu temeliyle açmış olduğundan ötürü-- bir “Övülmüş kul” (=Muhammed) 
olarak da vasıflandırılmış olan bu “Misak Elçisinin,” zaten onun şerefli atası olan hz. Muhammed (a.s.) 
tarafından da en evvelden beri nasıl aynen bu vasıf altında en Mucizevi bir tarzda halihazırda 1400 yıl 
evvelden açıkça haber verilmiş olduğuna da yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o  
“Devasa Bir Mucize 1,” ve sonra da o “Haşmetli Bir Mucize” dosyalarını bu bağlamda da muhakkak 
görmeliyiz, en ilkin. 
 
145-  Olacak (şey) değildir hiçbir can için ölmesi, ancak Al-lahın izniyle; süresi böylece  
(Onun tarafından) belirlenmiş bir yazıt (iledir) o (63/11). O halde, (şimdi) her kim dilerse  
bu yakın zamanın ödülünü, veririz (Biz) ona ondan (2/200); ve her kim dilerse o sonraki zamanın 
ödülünü, veririz (Biz) ona da ondan (2/201-202). Ve (en sonunda da, işte, böylece) 
ödüllendireceğiz (Biz) (76/5-22) o şükredicileri (76/3)! 
146-  Ve nice havadisçi (vardı ki), savaştı onunla birlikte (bu gibi despot inkarcılara karşı; 60/9)  
birçok yetkeciler (3/79); ve (onlar) asla gevşemediler kendilerine isabet edenden ötürü  
Al-lahın o yolunda, ve asla zayıf düşmediler, ve boyun bükmediler. Ve Al-lah sever (böyle) 
kararlılık gösterenleri. 
147-  Ve olmadı onların deyişleri, sadece (şöyle) demeleri: Yetkemiz, öyleyse, (lütfen)  
bağışla bizim kusurlarımızı, ve işimizdeki (tüm) aşırılıklarımızı, ve sağlamlaştır tabanlarımızı;  
ve (böylece) yardım et bize o inkarcılar halkına karşı! 
148-  Ve (bunun üzerine) verdi onlara Al-lah bu yakın zamanın ödülünü, ve en güzeliyle o 
sonraki zamanın ödülünü de. Ve Al-lah sever (böyle) güzellik edicileri (39/34)! 
149-  Ey inanmış o kimseler, ama eğer (şimdi, buna rağmen, yine de gidip) boyun bükerseniz 
(böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimselere, (böylelikle) çevirirler sizi (Onun o yolundan) 
topuklarınız üzerine (3/99-100); ve geri dönersiniz (onlar gibi böylece) kaybedenler (2/27)  
olarak! 
150-  Hayır, öyleyse, artık Al-lah sizin (koruyucu, yol gösterici) -tek- Rehbercinizdir (7/196);  
ve O (onların tüm bu tarz art niyetli, hastalıklı ve çarpık saptırma metodlarına, ve saldırgan 
tavırlarına karşı; 41/40 & 22/72) yardım edicilerin en iyisidir (40/51-52)! 
 
 
 
 
 
 



Bölüm  3           69  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
151-  Öyleyse, atacağız (Biz) şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimselerin kalplerinin içine 
endişeyi, ortak koştuklarından ötürü Al-laha, (Onun) kendisi hakkında hiçbir onay indirmediği             
o şeyleri (16/86-88)! Öyleyse, artık (bu takdirde; 4/18) onların (son) barınma yerleri o ateştir;  
ve (işte), ne adidir --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23)  
böylece yalanlayarak nankörlük etmiş-- bu haksızlık edicilerin (39/24) o (ebedi) kalış  
yerleri (39/25-26)! 
152-  Ve muhakkak doğruladı size Al-lah o sözünü; ki (böylece) --şimdi, 19 kodlu o  
Tablolarda da, o alt bölgeye-- yıkıp indiriyordunuz o (inkarcıları), Onun (bu) izniyle (9/111)!  
Ancak o vakit çözüldünüz, ve (sonra) aranızda çekiştiniz o “Emir” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Emrine” de bir atıftır burada böylece yine, en başta: 42/52) 
hakkında; ve (böylece) itiraz ettiniz, Onun tam size göstermesinin peşinden (bu) sevdiğiniz  
--matematiksel-- (Zaferi)! (Çünki) sizden kimi diliyordu --o sol tarafta da-- bu yakın zamanı,  
ve sizden kimi diliyordu --o sağ tarafta da-- o sonraki zamanı. Sonra çevirip döndürdü (orada) 
sizi --o alt bölgede-- o (inkarcılardan), (böylelikle de) test etsin diye (orada) sizi.  
Ve (şimdi) muhakkak affetti sizi. Ve (çünki) Al-lah lütuf sahibidir (böylece) inananların  
(2/25-26) üzerine! 
153-  O vakit, çekiliyordunuz ve dönüp bakmıyordunuz bile (hiç) birine, ve o gönderilmiş 
(=Misak Elçisi; 7/158) çağırıyordu sizi arkanızda. Ve sonra O sonuçlandırdı sizi --o sol tarafta-- 
keder, (ve) --o sağ tarafta-- kederle, katiyen hüzünlenmeyesiniz diye (böylece) --o sol tarafta,  
Tablo altında-- o kaybettiklerinize, ve --o sağ tarafta, Tablo altında-- o size isabet etmiş olana! 
Ve Al-lah haberdardır böylece tüm (bu) çalıştıklarınızdan (9/111)! 
154-  Sonra indirdi sizin üzerinize o kederin peşinden bir güvenlik, sizden bir zümreyi sarıveren  
bir ferahlık. Ve bir zümre ise, muhakkak meylettirmişti onları (kendi) canları, (ki) sanıyorlardı 
Al-lah hakkında o “Gerçeğin” (39/41) dışındakini, cehalet sanısıyla. Ve diyorlardı: Var mı ki  
bizim için (burada) o “Emirden” (42/52) (ideal) bir istem? De ki: Şüphesiz, o “Emir” (42/52),  
onun hepsi, --o üst bölgelerde de, ve sonra o alt bölgede de, böylece-- Al-laha aittir (3/7)!  
Ama saklı tutuyorlardı onlar (kendi) canları içinde, açığa vuramadıklarını sana; ve diyorlardı: 
Eğer olsaydı bizim için (burada) o “Emirden” (42/52) (ideal) bir istem, böyle öldürülmezdik biz  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o alt bölgede-- burada! De ki: Eğer olsaydınız kendi 
evlerinizin içinde de, (orada da yine) mutlaka ortaya çıkardı kendi üzerlerine (böylece) 
öldürülme yazılmış o kimseler --o Tablo altındaki-- o serilme yerlerine doğru (9/111)!  
Ve (tüm bunlar) böylece mutlaka test etmesi içindir Al-lahın --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sol tarafta-- o göğüslerinizin içindekini, ve arıtması içindir --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sağ tarafta-- o kalplerinizin içindekini! Ve Al-lah (böylece) en bilendir o göğüslerin özünü. 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (152-154), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda,                         
Matematiksel bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine  
en başta o “Şanlı Bir Mucize,” ve sonra o “Đstisnai Bir Mucize,” ve sonra da o “Seçkin Bir Mucize” 
dosyalarını muhakkak görüp bu bağlamda tüm bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça  
idrak etmeliyiz, en ilkin.  
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155-  Şüphesiz, yüz çevirmiş o (bazı) kimseler aranızdan (burada özellikle, en başta o  
“Görkemli Bir Mucize,” ve sonra da o “Ulaştıran Bir Mucize” dosyaları içinde) --şimdi, 19 kodlu  
o Tablolarda da, o üst bölgelerde-- o “iki topluluğun” karşılaştığı o günde; (çünki işte), kesinlikle 
(böylece) kaydırmak istedi onları o şeytan (6/111-112) onların bazı kazandıklarından ötürü;  
ama muhakkak (şimdi) affetti Al-lah onları. (Çünki) şüphesiz, Al-lah (bu takdirde; 6/54)  
en bağışlayıcıdır, en ılımlıdır. 
156-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, asla olmayın şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27)  
o kimseler gibi, ve (sonra da) şöyle demiş olanlar (inanmış olan) o kardeşleri hakkında, (onlar) 
yeryüzünde dolaştıkları zaman, veya (böylece de) “gazada” (9/111) olduklarında: Eğer onlar 
bizim yanımızda olsalardı, asla ölmezlerdi, ve öldürülmezlerdi! Mutlaka kılacaktır Al-lah bunu 
bir üzüntü konusu o kalplerinin içinde. Ve çünki (sadece) Al-lah hayatlandırır, ve öldürür  
(57/22-23). Ve Al-lah (tüm) o çalıştıklarınızı görendir. 
157-  O halde, eğer (şimdi) öldürülürseniz Al-lahın o yolunda (9/111) (gayret göstermekte iken), 
veya ölürseniz, mutlak bir bağışlanma Al-lahtan, ve bir acıma daha iyidir (onların) tüm o 
topladıklarından (18/46). 
158-  Ve çünki (ey insanlar), eğer (şimdi) ölürseniz, veya öldürülürseniz, (bilin ki), Al-laha 
doğru --(buradaki vefatın hemen ardından, öte tarafta, o Cehennemde veya o Cennette;  
16/28-29 X 32 böylece ve derhal)-- toplanıyorsunuz! 
159-  Ve bir acımayla Al-lahtan, yumuşak davrandın sen o (inananlara). Ve eğer kaba,  
katı kalpli olsaydın, mutlaka derhal dağılıp giderlerdi çevrenden. Öyleyse, (şimdi) affet onları,  
ve bağışlanma dile onlar için (47/19). Ve danış onlara o (yapılması gereken) işlerde (42/38);  
ve (sonra) karar verip azmettiğin zaman, artık güvenip dayan Al-laha. Şüphesiz, Al-lah sever 
(böylece Kendisine) güvenip dayananları (42/10). 
160-  Eğer yardım ederse size Al-lah, yoktur (artık) sizi yenebilecek olan; ve eğer (yardımsız) 
bırakırsa sizi, kimmiş o kimse ki (artık) yardım edebilecek (olsun) size, Onun ardından?  
Öyleyse, (sadece) Al-laha güvenip dayanmalıdır (tüm) o inananlar (3/84). 
161-  Olacak (şey) değildir (hiç) bir havadisçi için onun (içinde kendisine de böylece kesin  
bir hisse belirlenmiş olan bu payının; 59/7 ötesine geçip) aşırması; ve her kim aşırırsa,  
(mutlaka) getirir o aşırdığını, o kalkış gününde. Sonra yerince ödenecektir her cana, (kendi) 
kazandığına (göre); ve onlar (hiçbir) haksızlığa uğratılmayacaklardır (21/47). 
162-  Öyleyse, artık (böylece) Al-lahın (bu) hoşnutluğunu izleyen (48/29) kimse, Al-lahtan 
(böyle) bir hışma uğrayacak olan (bu) kimse (48/6) gibi midir; ki (bu takdirde; 4/18) onun  
(son) barınma yeri o batak (olacaktır); ve ne adi bir varış yeridir (o)! 
163-  Onlar (=o doğrulayıcı kimseler de; 39/33, ve o yalanlayıcı kimseler de; 39/32) dereceler ile 
(ödüllendirilecekler; 56/88-91, veya cezalandırılacaklardır; 33/67-68) Al-lahın katında;  
ve Al-lah görendir (buna göre, şimdi) tüm o çalıştıklarını da (2/25, 35/32 X 29/4, 34/33)! 
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164-  Muhakkak lutfetti Al-lah (şimdi) o inananların üzerine, (böylece) atadığında onların içinde 
bir gönderilmiş (=Misak Elçisi; 7/158) kendi canlarından; (o ki) aktarıp iletiyor onların üzerine 
Onun o “Đşaretlerini” (6/4 = 26/5), ve (böylece) arındırıyor onları; ve (böylelikle de) öğretip 
bildiriyor onlara o “Yazıtı” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir 
atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23) ve o “Buyuruyu” (54/5). Ve daha önce, onlar 
kesinlikle açık bir sapmışlık içinde idiler. 
165-  Ama şimdi isabet ettiğinde mi size bir sıkıntı -ki muhakkak isabet ettirmiştiniz onun  
“iki katını” (3/13)- dediniz: Nasıl (olur) bu? De ki: O ancak (kendi) canlarınızın (ettiklerinden) 
ötürüdür (42/30). Ve şüphesiz, Al-lah her istem üzerinde tam ölçücüdür! 
166-  Ve size isabet eden (o sıkıntı) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgelerde--                                   
o “iki topluluğun” karşılaştığı o günde, ancak Al-lahın izniyleydi; ve (böylelikle) bilip ayırt etsin 
diye o inananları, 
167-  ve bilip ayırt etsin diye --19 kodlu o Tablolarda da, o alt bölgede-- ikiyüzlülük etmiş  
o kimseleri! Ve (şimdi) denildi onlara: (Haydi) gelin, öyleyse --o sol tarafta-- savaşın (o 
ikiyüzlülerle) Al-lahın o yolunda (9/111), veya --o sağ tarafta-- defedin (o inkarcıları) (9/73)!  
Dediler: Eğer bilseydik (böyle) “savaşmayı” (9/111), mutlaka izlerdik sizi! Onlar inkarcılığa,  
o günde, daha yakındılar, inanca olduklarından. Böylece diyorlardı ağızlarıyla kalplerinin içinde 
olmayanı. Ve Al-lah en bilicidir o gizlediklerini. 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (165-167), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda,  
Matematiksel bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi  
yine o “Şanlı Bir Mucize” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece 
ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
168-  O kimseler ki, (şimdi) dediler (inanmış olan) o kardeşleri hakkında, ve (kendileri) 
oturmuşlar iken: Eğer (onlar da) böylece uysalardı bize, asla öldürülmezlerdi! De ki: Öyleyse, 
haydi uzaklaştırın (kendi) canlarınızdan o ölümü, eğer doğrular idiyseniz (62/8)! 
169-  O halde, (şimdi) sakın hesap etme (sen) Al-lahın o yolunda (9/111) (gayret göstermekte 
iken) öldürülmüş o kimseleri “ölüler” (olarak)! Hayır, (çünki) onlar (aslen) “hayattadırlar”  
(şimdi) Yetkelerinin katında; (orada) beslenilmektedirler. 
170-  Coşmaktadırlar (orada) Al-lahın verdiğiyle onlara o (Kendi) lütfundan. Ve 
müjdeleşmektedirler onlara henüz katılmamış (burada inanmış olan) o kimseler için, ardlarından: 
Kesinlikle yoktur korku onların da üzerine, ve onlar da asla hüzünlenmeyeceklerdir! (diye). 
171-  Müjdeleşmektedirler (orada da) Al-lahtan bir armağanı, ve (bu) “Lütfu” (10/57-58)!  
Ve şüphesiz, Al-lah asla heba etmeyecektir şimdi (böylece) inananların (2/25-26)  
o (en güzel) ücretini (29/58)! (diye). 
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172-  O kimseler ki (böylece) yanıt verdiler (burada) Al-laha ve o gönderilmişe (=Misak Elçisi), 
o sıkıntının (3/165) tam onlara isabet etmesinin peşinden. O halde, (şimdi) onlardan --19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler en güzel Anlatısı (39/23) üzerinde böylelikle erdemlice 
çalışarak yine, en ilkin-- güzellik etmiş (39/34) o kimseler için, ve (böylece) sakınmışlar (39/33), 
koca bir ücret (var olacaktır). 
173-  O kimseler ki, (şimdi) ahali dedi onlara: Şüphesiz, o ahali muhakkak toplaştılar size karşı; 
öyleyse, ürperin onlardan! Ama arttırdı (bu) onları inançta (74/31), ve dediler: Bize Al-lah yeter; 
ve ne güzel bir dayanaktır (O)! 
174-  Ve (böylece) geri döndüler Al-lahtan bir armağanla, ve (bu) “Lütufla” (10/57-58); 
dokunmadı onlara hiçbir çirkinlik. Ve (böylece) izlediler Al-lahın (bu) hoşnutluğunu (48/29)!  
Ve Al-lah büyük Lütuf sahibidir. 
175-  Đşte, bu şeytan yalnızca korkutur o kendi (dost, arkadaş) rehberlerini (7/30). Öyleyse, asla 
korkmayın (siz) onlardan; ama korkun Benden, eğer artık (böylece) inananlar (2/25-26) 
idiyseniz. 
176-  Ve asla hüzün vermesin sana (şimdi) hızlı davranan o kimseler (böyle) inkarcılık (2/26-27) 
için; (çünki) şüphesiz onlar asla darlık veremezler Al-laha, hiçbir istemle. Al-lah (böylece) 
diliyor ki, --(bu kalleşliklerinden; 2/26 ötürü)-- kılmasın onlar için hiçbir pay o sonraki zaman 
içinde. Ve onlar için --(bu kalleşliklerinden; 2/26 en kısa zamanda vazgeçip, burada doğrulukla 
derhal ve böylece Al-laha yönelmedikleri takdirde; 3/86-89)-- koca bir çile (var olacaktır). 
177-  Şüphesiz, (şimdi) böylece satın almış o kimseler (bu) inkarcılığı (2/26-27) (bu) inancın 
(2/25-26) yerine, asla darlık veremeyecekler Al-laha, hiçbir istemle. Ve onlar için (bu takdirde; 
4/18) acıklı bir çile (var olacaktır). 
178-  Öyleyse, sakın hesap etmesin (şimdi) böylece inkar etmiş (2/26-27) o kimseler, kesinlikle 
süre veriyoruz diye onlar için, iyilik (olsun diye) canlarına (23/55-56); çünki yalnızca  
süre veriyoruz (Biz) onlar için --(bu kalleşliklerine; 2/26 böylece inatla devam ettikleri sürece; 
41/5)-- arttırsınlar diye o suçu (45/6-7)! Ve (bu takdirde; 4/18) onlar için (sonunda) rezil edici  
bir çile (var olacaktır). 
179-  Al-lah asla bırakacak değildir o inananları, sizin (şimdi) onun üzerinde olduğunuz 
(durumda), ta ki seçip ayırana kadar o pis (olanları) o temiz (olanlardan) (29/2-3). Ve Al-lah asla  
sizi bilir kılacak da değildi o “Görünmezin” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Gayb” Bilgisine de bir atıftır burada böylece yine, en başta: 81/24) üzerine; ve fakat Al-lah 
(böylece, bunu bildirmek üzere) seçer o gönderilmişlerinden, kimi isterse (81/19-27).  
Öyleyse, artık (böylece) inanın Al-laha ve o gönderilmişlerine (3/84). Ve eğer şimdi (böylece) 
inanırsanız (2/25-26), ve sakınırsanız (39/33), sizin için koca bir ücret (var olacaktır). 
180-  Öyleyse, sakın hesap etmesin (şimdi) cimrilik eden o kimseler (41/7) Al-lahın verdiği                    
o (şeylerde) onlara o (Kendi) lütfundan, o iyidir onlar için. Hayır, o kötüdür onlar için!  
(Çünki) tasmalandırılacaklar (onlar) o cimrilik ettikleri (şeylerle), o kalkış gününde (9/35).  
Ve Al-lah içindir, (tüm) o göklerin ve yerin mirası (19/40). Ve Al-lah (tüm) o çalıştıklarınızdan 
(2/25 X 29/4) haberdardır.        
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181-  Muhakkak işitti Al-lah (şöyle) demiş o kimselerin (şu) deyişini: Şüphesiz, Al-lah fakirdir; 
ve biz zenginleriz! O halde, (şimdi) yazacağız (Biz) onların (bu) dediklerini de, ve öldürmelerini  
o havadisçileri (18/103-105) o “Gerçeğin” dışındakilere (45/6-7) dayanarak, ve (sonra)  
diyeceğiz (onlara): Öyleyse, (artık) tadın o yakıcı çileyi! 
182-  Bu, (kendi) ellerinizin (bu) takdim ettiklerinden ötürüdür (22/72 & 60/2 & 85/4-10 & ...).  
Ve şüphesiz, Al-lah asla haksızlık edici değildir hizmetkarlara (40/17). 
183-  Ve o kimseler ki (şimdi) dediler: Şüphesiz, Al-lah ahidledi bize, asla inanmayalım diye 
hiçbir gönderilmişe, ta ki o bize getirene kadar bir “kurbanlık (sığır),” bir “ateşin” onu yiyeceği!  
De ki: Muhakkak geldi size o gönderilmişler benden önce o Açık Belgelerle, ve dediğiniz  
bu şeyle de. (bkz. Birinci Krallar 18/32-39) Öyleyse, ne için öldürüyordunuz onları, eğer  
doğrular idiyseniz? 
 
**  Geçmişte böylece o Đsrailoğlu peygamberlerinden hz. Đlyas (üzerine Selam olsun) tarafından,  
yüce Rabbimizin izniyle, orada böylece fiziksel ve somut bağlamda gerçekleştirilmi ş olan böyle bir 
Mucizenin (lütfen, bkz. Birinci Krallar 18/32-39), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda ise,  
hz. Davudun (üzerine Selam olsun) da bir torunu olacağı en baştan beri özellikle vurgulanmış olan  
bu “Misak Elçisi” tarafından, yüce Rabbimizin izni ve ilmiyle, burada bu kez örneksel ve soyut anlamda 
tekrar ve şimdi böylece büyük bir “Matematiksel Mucize” şeklinde gerçekleştirilmi ş olacağına dair,  
hz. Musanın ve hz. Davudun (üzerlerine Selam olsun) vermiş oldukları o en Mucizevi gaybi haberlerine 
yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Musa Peygamberin Sözleri” (33/9), ve sonra da o  
“Davud Peygamberin Sözleri” (39/19) Ayetlerini görmeliyiz, en ilkin,  
ve akabinde de, şimdi --yukarıdaki Ayette de böylece özellikle istenen o “kurbanlık (sığır)” tasdiki  
için-- o “Şahane Bir Mucize,” ve sonra da --yukarıdaki Ayette de böylece özellikle istenen o yiyip bitirici 
“ateş” için de-- o “Ulaştıran Bir Mucize” dosyasını (özellikle, o ilk dosyadaki 19 kodlu o muhteşem 
Tabloda --o sol tarafta-- yer alıp az sayıda geçmiş olan o “kurbanlık (sığır),” ve o ikinci dosyadaki  
19 kodlu o muhteşem Tabloda yine --o sol tarafta-- yer alıp çok daha fazla sayıda geçmiş olan,  
ve böylece, bu bağlamda orada kendinden önce gelmiş olan bu “kurbanlık (sığırı)” sayısal açıdan 
tamamen yiyip bitirmiş bir “ateş” konumunda olabildiğine de burada böylece en başta özellikle dikkat 
ederek, lütfen,) muhakkak görüp, böylece bunları da artık orada, yukarıdaki bu en özgün bağlamda, 
böylelikle ard arda ve açıkça idrak etmeliyiz, en başta.      
 
184-  Ve eğer şimdi (yine de) yalanlarlarsa seni, (bil ki), muhakkak yalanlanmıştı o (nice)  
gönderilmişler de senden önce; ki gelmişlerdi (onlar da) o Açık Belgelerle (20/133), ve  
o Kaynaklarla (26/196), ve de ışıklandırıcı bir Yazıtla (5/44 & 5/46 & ...)! 
185-  Her can tadacaktır o ölümü. Ve (bunun hemen ardından, öte tarafta, böylelikle 
o Cehennemde; 16/28-29, veya o Cennette; 16/32), kesinlikle (her biriniz) yerince ödeneceksiniz,  
ücretlerinizle, o kalkış gününde (36/51-54). O halde, artık her kim (orada) alıkonursa o ateşten, 
ve (derhal) girdirilirse o bahçeye, muhakkak (böylece koca bir) başarıya ermiştir (48/5)!  
Ve değildir bu yakın hayat, (böylelikle) sadece kandırıcı bir geçimlik (57/20). 
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186-  Ve (burada) mutlaka test edileceksiniz (siz) o mallarınızda ve o canlarınızda (2/155),  
ve mutlaka işiteceksiniz sizden önce Yazıt verilmiş o kimselerden (=bu tip inkarcı Yahudiler, 
Hristiyanlar, Araplar; 98/1), ve ortak koşmuş o kimselerden (=bu tip Budistler, Hindular, 
Ateistler, vs. 98/1) birçok incitmeler. Ama eğer şimdi (böylece) kararlılık gösterirseniz (76/24), 
ve sakınırsanız (2/177), işte bu, en azimli işlerdendir! 
187-  Ve hani, bir zaman aldı Al-lah (kendilerine) Yazıt verilmiş o kimselerin (=Yahudiler, 
Hristiyanlar, Araplar; 3/3-4) misakını: Mutlaka açık edeceksiniz onu ahali için; ve asla  
gizli tutmayacaksınız onu! Ama (şimdi) attılar onlar onu (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Yazıtını;” 39/23) (böylece) sırtlarının arkasına (2/101), ve (böylelikle)  
satın aldılar ona karşılık azıcık bir değeri (2/174). Ve (işte), ne adidir (şimdi) o satın  
aldıkları (2/175)! 
188-  Öyleyse, sakın hesap etme (sen) şimdi o (“Gerçek” dışı) getirdikleriyle coşan (40/75)  
o kimseleri, ve de övülmeyi sevenleri o (“Đyilik” olanı böylece oturup) yapmadıkları  
halde/ötürü (3/115); öyleyse, sakın hesap etme (sen) onları başarıya erip kurtulmuş (olarak)  
o çileden! Çünki onlar için artık (bu takdirde; 4/18) acıklı bir çile (var olacaktır). 
189-  Ve Al-lah içindir, (tüm) o göklerin ve yerin yönetimi; ve Al-lah her istem üzerinde  
tam ölçücüdür (54/49)! 
190-  Şüphesiz, o göklerin ve yerin yaratılmasında, ve o gecenin ve o gündüzün ard arda  
gelmesinde de --19 kodlu, matematiksel-- mutlak Đşaretler (vardır), (tüm) o anlayış sahipleri  
için (2/164)! 
191-  O kimseler ki, şimdi (böylece) anarlar Al-lahı ayakta dolaşır iken, ve oturmuşlar iken, ve 
yanları üzerine (yatmışlar) iken; ve düşünürler o göklerin ve yerin --Matematiksel açıdan, yine 
esasen 19 kodu üzerine kurulu, o en Hassas ve en Üstün hesaplı-- yaratılışı (21/30) hakkında: 
Yetkemiz, öyleyse, asla yaratmadın (Sen) bunları o sahtecilik (29/52) için! Saygı duyulansın 
Sen! O halde, artık (lütfen) sakın bizi o ateşin çilesinden (52/26-28)! 
192-  Yetkemiz, şüphesiz Sen artık kimi girdirirsen o ateşe, muhakkak (böylece) rezil 
kılmışsındır onu (9/63)! Öyleyse, artık yoktur --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đletisini” (39/23) böylece yalanlayarak da nankörlük etmiş-- o haksızlık ediciler (39/24) için  
(hiç) yardımcıları! 
193-  Yetkemiz, (işte), şüphesiz biz işittik (şimdi) inanç için seslenen bir sesleniciyi: “Öyleyse, 
haydi (böylece) inanın (3/84) Yetkenize!” diye; ve derhal (böylece) inandık (3/84)! Yetkemiz,  
öyleyse, artık bağışla bizim kusurlarımızı (3/135-136), ve ört bizim çirkinliklerimizi (39/35);  
ve vefat ettir bizi o erdemlilerle (76/5-22) birlikte! 
194-  Yetkemiz, ve lutfet bize o söz verdiklerini bize (9/111), o gönderilmişlerinin (3/84) 
(Senden alıp ilettikleri o Mesajlar) üzere; ve (ne olur) asla rezil etme bizi o kalkış gününde 
(66/8). Şüphesiz Sen asla bozup çeliştirmezsin o sözleşmeyi (39/20)! 
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195-  Ve (şöyle) yanıt verdi onlara Yetkeleri: Şüphesiz Ben asla heba etmeyeceğim sizden  
hiçbir çalışanın o “çalışmasını” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları 
uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara” bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26), 
erkek veya dişi (olsun); siz, (hep) birbirinizdensiniz. Öyleyse, şimdi (böylece) göç etmiş (4/100)  
o kimseler, ve çıkarılmışlar diyarlarından (59/8), ve incitilmişler Benim o yolumda (3/186),  
ve (böylece) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta, o alt bölgede-- “öldürmüşler,” ve  
--o sağ tarafta, o alt bölgede-- “öldürülmüşler” (9/111); işte, mutlaka örteceğim (Ben de) onların 
(tüm) o çirkinliklerini (39/35), ve mutlaka girdireceğim onları o bahçelere, altından nehirler 
akan; (böylelikle) bir ödül olarak Al-lahın katından. Ve Al-lah, işte, (böylece) Onun katındadır  
ödüllerin en güzeli! 
196-  Öyleyse, sakın kandırmasın seni şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimselerin 
(rahatça) dönüp dolaşmaları o beldelerin içinde. 
197-  (Çünki) az bir geçimliktir; sonra onların o (son) barınma yerleri --(bu kalleşliklerinden; 
2/26 en kısa zamanda vazgeçip, burada doğrulukla derhal ve böylece Al-laha yönelmedikleri 
takdirde; 3/86-89)-- o batak (olacaktır). Ve ne adi bir yataktır (o)! 
198-  Ama şimdi (böylece) sakınmış (2/177) o kimseler Yetkelerinden; onlar için o bahçeler  
(var olacaktır), altından nehirler akan, sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde; (böylelikle)  
bir ağırlama olarak Al-lahın katından. Ve Al-lahın katında olan (her daim) en iyidir, o erdemliler 
(2/177) için! 
199-  Ve şüphesiz, o Yazıt grubundan (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar; 3/3-4) kimi (var ki) 
şimdi (böylece) inanıyor Al-laha (3/84), ve (bu) böylelikle (hem) size indirilmiş olana, ve  
(hem de) onlara indirilmiş olana (=21/24), (burada) derin saygı duyanlar olarak (böylece)  
Al-laha (17/107-109)!  
Asla satmıyorlar (onlar) Al-lahın o “Đşaretlerini” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) 
azıcık bir değere. O şahıslar, (işte), onlar için ücretleri artık (böylece) Yetkelerinin katındadır 
(28/52-55)! Şüphesiz, Al-lah hızlıdır hesaplandırmada. 
200-  O halde, ey şimdi (böylece) inanmış (2/25-26) o kimseler, öyleyse, artık kararlılık gösterin, 
ve kararlılıkla gidin, ve (Onun o yolunda) -birbirinize sımsıkı- bağlanın (61/4); ve (her daim 
böylece de) sakının Al-lahtan (2/177), ta ki siz rahata eresiniz!    
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BÖLÜM  4 
 
*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Ey ahali, öyleyse, artık sakının Yetkenizden, o Kimse ki yarattı sizi (özellikle, anatomik, 
genetik açıdan, böylece en temelde hepsi birbirine tıpatıp benzer/aynı) tek bir candan (=erkek 
türü), ve yarattı ondan (=yine anatomik, genetik açıdan böylece en temelde tamamen o aynı 
malzemeden) eşini de (=kadın türü); --(bu bağlamda, lütfen, şimdi hem de bkz. 31/28)--                               
ve üretip yaydı o iki (türden) çok adamlar, ve kadınlar. Ve artık (böylece) sakının Al-lahtan 
(2/177), o Kimse ki sorup antlaşıyorsunuz (siz) Onun (adıyla) (16/91), ve o rahim (akrabaları) 
konusunda da (8/75). (Asla unutmayın ki), şüphesiz, Al-lah (her daim) sizin üzerinizde bir 
gözetleyicidir (10/61). 
2-  O halde, (şimdi) verin (tüm) o yetimlere mallarını, ve asla değişmeyin o pisi o temizin yerine.  
Ve asla yemeyin (onların) mallarını kendi mallarınıza (katarak); (çünki) şüphesiz o büyük  
bir iğreti olur (4/10)! 
3-  Ve eğer korktuysanız duyarlı davranamayacaksınız diye --(toplum içindeki tüm bu gibi)-- 
yetimler hakkında, öyleyse nikahlayın --(onların o dul kalmış annelerinden)-- sizin için uygun 
gelen kadınlardan, --(bu toplumunuz içinde, böyle herbir ailede mevcut olabilecek ikişer, ve 
üçer, ve dörder erkek çocuklar için)-- ikişer, ve üçer, ve dörder (olarak). Ama eğer korktuysanız  
--(tek bir aile içinde bu kadar dul ve yetimleri hakkında)-- denk davranamazsınız diye, o halde  
--(herbir ailede mevcut olabilecek tek bir erkek çocuk için)-- böyle tek (bir dul ve yetimleri) ile, 
veya zaten (halihazırda) yine (evlilik yoluyla) o sağ ellerinizin gözetip barındırmış olabileceği  
(o muhtaç konumdaki  kadınlar) (4/25) ile kalın. Đşte, artık bu (buyruklar) en uygundur (Onun o 
yolundan) asla sapıp eğrilmemeniz için. 
4-  Ve verin o (evlendiğiniz) kadınlara o (günlük ihtiyaçlarını karşılayacak) bağışlarını da, 
gönüllüce. Ama eğer sizin için (bazı günler, veya her gün) feda ederlerse ondan bir miktarı, 
candan, öyleyse, artık (siz de) yiyebilirsiniz onu rahatlıkla, ferahlıkla. 
5-  Ve vermeyin o (şehvet ve tutkular peşinde koştukları için, veya gerçekten zihinsel özürlü 
oldukları için) düşük akıllı olanlara kendi mallarınızı, o şey ki Al-lah kıldı sizin için bir ayakta 
kalış (aracı). Ama besleyin onları (=o gerçekten zihinsel özürlü olanları) onunla, ve giydirin 
onları; ve (her daim) deyin onlara tanınmış deyişle (2/263). 
6-  Ve test edin (tüm) o yetimleri, nikah (çağına) ulaştıkları zamana kadar; ve eğer sezerseniz  
onlarda bir olgunluk, öyleyse, (hemen) verin onlara o (kendi) mallarını. Ve asla (kendiniz) 
yemeyin onu aşırılık ve telaş (içinde), büyüyorlar diye! Ve kim zengin idiyse, (tamamen) 
çekinsin; ve kim fakir idiyse, yiyebilir (minimum, asgari bir miktarda), tanınmış pratik üzere.  
Ve verdiğiniz zaman onlara o (kendi) mallarını, tanık edinin onların üzerine. Ve (böylece) 
yeterlidir Al-lah en (iyi) hesapçı olarak. 
7-  Adamlar için bir hisse (vardır) geriye bıraktığından o ana-babanın, ve yakınların;  
ve kadınlar için de bir hisse (vardır) geriye bıraktığından o ana-babanın, ve yakınların;  
az (miktarda) olandan o (mirastan), veya çok (miktarda) olandan, böylece (mutlak) şart kılınmış 
bir hisse (vardır). 
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8-  Ve hazır bulundukları zaman o (miras) paylaşımında o yakınlık sahipleri, ve o yetimler, ve  
o yoksullar, o halde, (uygun bir miktarda; 2/219) geçimlendirin onları da ondan; ve deyin  
onlara da tanınmış deyişle (2/263). 
9-  Ve ürpersin o kimseler, eğer bıraktılarsa ardlarından zayıf (çocuklardan) bir soy, endişeye 
kapıldıkları onlar için; öyleyse, artık sakınsınlar Al-lahtan, ve (ayrıca tenbihleyip) desinler  
(onlara karşı yapılabilecek her tür haksızlığı) önleyici deyişi. 
10-  Şüphesiz, yiyen o kimseler o yetimlerin mallarını, haksızlıkla, (böylelikle) aslında yalnızca 
yiyorlar karınlarının içine o ateşi; ve (bu takdirde; 4/18 sonunda) girip yaslanacaklar (onlar)  
bir çılgın aleve! 
11-  Salık veriyor size Al-lah (burada) o çocuklarınız hakkında, o erkek için o iki dişinin hissesi 
kadarını (lütfen, bu hususta, şimdi ayrıca bkz. 4/34). Ve eğer onlar ikinin üstünde kadınlar 
idiyseler, onlar için üçte ikisi vardır (o ölenin) bıraktığının. Ve eğer (o ölenin çocuğu sadece)                   
tek (kadın) idiyse, onun için (mirasın) yarısı vardır. Ve ana babası için, (işte), her biri için 
onlardan, altıda biri vardır (bu ölenin) bıraktığından, eğer onun (böylece) çocuğu var idiyse.  
Ama eğer onun (hiç) çocuğu yok idiyse, ve böylece (yegane) mirasçı olduysa ona ana babası,  
(bu takdirde) annesi için üçte biri vardır. Ama eğer onun kardeşleri var idiyse, o vakit annesi için 
altıda biri vardır. (Tüm bunlar) o salığın peşindendir, o (ölenin kendi vasiyeti olarak daha 
önceden) böylece salık vermiş olduğu onunla (2/180), veya borcunun. Babalarınız, ve 
oğullarınız, (işte), aslen idrak edemezsiniz (siz) onların hangisi daha yakın (olacaktır) sizin için 
fayda (bakımından). O halde, (böylece) bir şart kılmadır (bu buyruklar) Al-lahtan. Şüphesiz,  
Al-lah (böylece) en bilendir, en buyurgandır! 
12-  Ve sizin için yarısı vardır o eşlerinizin bıraktığının, eğer yok idiyse onların çocuğu.    
Ama eğer var idiyse onların çocuğu, sizin için dörtte biri vardır onların bıraktıklarından;  
o salığın peşinden (kendi vasiyetleri olarak daha önceden) böylece salık verdikleri  
onunla (2/180), veya borcun. Ve onlar için dörtte biri vardır sizin bıraktığınızın, eğer yok idiyse 
sizin çocuğunuz. Ama eğer var idiyse sizin çocuğunuz, onlar için sekizde biri vardır 
bıraktığınızdan; o salığın peşinden (kendi vasiyetiniz olarak daha önceden) böylece salık 
verdiğiniz onunla (2/180), veya borcun. Ve eğer miras bırakan o adam (ana babası, çocuğu 
olmayan) bir yapyalnız idiyse, veya o (hanım) kişi, ve ama onun için (var idiyse) bir erkek 
kardeşi, veya bir kız kardeşi, (işte), her biri için onlardan, altıda biri vardır. Eğer bundan daha 
çok idiyseler, (o vakit) onlar ortaktırlar üçte bire; o salığın peşinden (kendi vasiyetleri olarak 
daha önceden) böylece salık verilen onunla (2/180), veya borcun. Böylece (hiç kimseye) darlık 
verici olmaksızın (aynen uygulanmalıdır tüm bu buyruklar). (Đşte bunlar, böylece) bir salıktır  
Al-lahtan. Ve Al-lah en bilendir, en ılımlıdır. 
13-  Đşte, bunlar (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli kelimelerin/harflerin  
o hepsine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 2/25-26) Al-lahın o “Sınırlarıdır” (9/97); ve  
(bunun ardından) artık her kim (böylece) uyarsa Al-laha ve o gönderilmişine (=Cebrail; 2/97), 
girdirir (O) onu o bahçelere, altından nehirler akan; sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde.  
Ve (işte) budur, o koca başarı! 
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14-  Ama her kim de (böylece) baş kaldırırsa Al-laha ve o gönderilmişine (=Cebrail; 2/98),  
ve düşmanlık ederse Onun o “Sınırlarına” (9/97), girdirir (O) onu o ateşe; sürekli kalıcı (olarak) 
onun içinde. Ve onun için (bundan ötürü; 45/9) rezil edici bir çile (var olacaktır). 
15-  Ve getiren o kimseler o ahlaksızlığı (=eşcinsellik) o kadınlarınızdan; öyleyse, (önce)  
tanık getirin onların üzerine dört (kişiyi) sizden. Ve eğer onlar (açıkça) tanıklık ederlerse, artık 
tutun o kadınları o (ıslah, iyileştirme) evlerinin içinde, vefat ettirinceye kadar onları (orada)  
o ölüm, veya Al-lah (orada) kılıncaya (kadar) onlar için (bu hastalıktan kurtulup tamamen ıslah 
olma, normal bir evlilik yapma, uygun bir iş bulup ahlaklı bir tarzda çalışmaya başlama, vs. gibi 
sağlıklı ve uygun olan) bir yol. 
16-  Ve onu (=eşcinsellik) getiren o iki (erkek) kimseler sizden; öyleyse, önce (yine ıslah, 
iyileştirme amacıyla, kınayıcı ve uyarıcı bazı sözler işittirerek böylelikle) incitin (X 3/186) 
onları. Ve eğer (bu sözlü nasihatlerin sonunda) dönüp (Ona) yönelirler ve düzelticilik ederlerse, 
artık (bundan) vazgeçip (tamamen) rahat bırakın onları. (Çünki) şüphesiz, (bunun ardından)  
Al-lah da (onlara) en yönelicidir, en acıyandır (6/54). 
17-  (Bu) dönüp (Ona) yönelme (eylemi), Al-lahın böylece (Kendi) üzerine (aldığı),  
ancak bir cehalet (sebebiyle) çirkinliğe çalışan o kimseler içindir, sonra da derhal dönüp (Ona) 
yönelenler, en yakın (sürede)! Ve o şahıslar, (işte), Al-lah da böylece (hemen) dönüp yönelir  
onlara. Ve Al-lah en bilendir, en buyurgandır. 
18-  Ama asla değildir (bu) dönüp (Ona) yönelme (eylemi), çirkinlikler için çalışan o kimseler 
için, ki (sonra) ancak ölüm geldiği vakit onlardan birine, dedi: Şüphesiz ben dönüp (Ona) 
yöneldim, şimdi! Ve de değildir ölen o kimseler için, ve onlar (böylece) inkarcılar (2/26-27) 
iken! O şahıslar, (işte), hazırladık (Biz) onlar için acıklı bir çile. 
19-  Ey inanmış o kimseler, asla yasal olmaz sizin için (tümden, toptan) mirasçı olmaya 
kalkmanız (halihazırda evli olduğunuz) o kadınlara (4/12), zorbalıkla.  
Ve asla sıkıştırmayın (şimdi) o (boşanmış olduğunuz) kadınları, gideresiniz diye onlara (evliliğin 
başında mehir olarak, veya evlilik esnasında hediye olarak) verdiğinizin (4/4 & 4/24) bir kısmını; 
ancak (müstesna) eğer (gerçekten) işlemişlerse açık bir ahlaksızlık (=bir zina, veya eşcinsellik; 
17/32 & 4/15). Ve anlaşıp kaynaşın (halihazırda evli olduğunuz) o (kadınlarla), tanınmış pratik 
üzere. Ve eğer --(özellikle, cinsel açıdan)-- pek hoşlanmadıysanız onlardan, (bilin ki), belki  
pek hoşlanmayabilirsiniz bir istemden, ama Al-lah kılmış olabilir onun içinde (sizin için)  
çok iyilik (=Al-lahın emirlerine böylelikle yürekten bağlı salih bir hanım, ve hayırlı evlatlar,   
gibi; 25/74). 
20-  Ve eğer dilediyseniz --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- değiştirmeyi --aslen orada o sol 
tarafta olması gereken-- bir “eşi” --aslen orada o sağ tarafta olması gereken-- bir “eşin” yerine,  
ve halihazırda vermiştiniz (şimdi) onlardan birine --ilkin o sağ tarafta olması gerekene--                    
çokça (değer), geri almayın artık ondan hiçbir istemi. Yoksa (toptan) geri mi alacaksınız  
(şimdi) onu, karalama (ile), ve açık bir suç (işleyerek)?      
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21-  Ve işte, nasıl geri alırsınız onu, ve muhakkak --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da--                           
(tam karşılıklı “eşler” olarak) kaynaştı --o sol tarafta-- sizin bazınız --o sağ tarafta-- bazınızla;  
ve (bu “eşler”) almışlardı sizden (işte, burada da en başta böylece) kesin bir “Misak” (=2/25-27)!  
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (20-21), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda,  
Matematiksel bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o  
“Şanlı Bir Mucize” dosyasında yer alan yüce Rabbimize ait oradaki 19 kodlu, o ikinci muhteşem 
Tabloyu, ve orada özellikle en sonda yer alan o “el-Ebkar,” ve karşısındaki o “el-Bekeret” eşleri arasında 
yapılmış olan o en özgün yer değiştirme işlemini (orada, sh. 21-24te halihazırda açıkça sunulmuş olduğu 
üzere) muhakkak görüp bu bağlamda bunu da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz,  
en ilkin.  
 
22-  Ve asla nikahlamayın babalarınızın (daha önce) nikahladığı --(ve şimdi boşanmış veya  
dul kalmış durumda olabilecek o üvey annelerinizi)-- kadınlardan, sadece (müstesna)  
ancak (bundan evvel) o geçmişte (yapılıp geçmiş) olanlar. (Ama) şüphesiz (bundan itibaren,  
her kim yapmaya kalkarsa bunu, bilsin ki), o bir ahlaksızlık ve nefretlik bir (iştir); ve ne çirkin 
bir yoldur (o)!     
23-  (Evlilik için) yasak kılındı sizin üzerinize: o anneleriniz ve kızlarınız ve kız kardeşleriniz  
ve halalarınız ve teyzeleriniz, ve erkek kardeşin kızları ve kız kardeşin kızları, ve (süt) 
anneleriniz, o kimseler ki emzirdiler sizi, ve (süt) kız kardeşleriniz, emzirilmeden (ötürü), ve 
kadınlarınızın anneleri, ve üvey kızlarınız, o kimseler ki evlerinizin içindeler, o kadınlarınızdan, 
o kimseler ki (gerdeğe) girdiniz onlarla -ama eğer henüz (gerdeğe) girmiş değilseniz onlarla, 
yoktur günah sizin üzerinize- ve eşleri o oğullarınızın, o kimseler ki kendi dölünüzdendirler,  
ve (beraberce nikahlayıp böylece) biraraya toplamanız iki kız kardeşi; sadece (müstesna) ancak  
(bundan evvel) o geçmişte (yapılıp geçmiş) olanlar. Şüphesiz, Al-lah artık (bu takdirde; 6/54)  
en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
24-  Ve (kendi kocaları tarafından halihazırda böylece nikah yoluyla) korundurulmuş (evli) 
kadınlarla da (nikahlanmanız yasak kılınmıştır); (ancak) sadece (o despot ve inkarcı kocalarından 
kaçıp size sığınmış olabilecek olan) böylece sağ ellerinizin gözetip barındırmış olabileceği  
(bu gibi) kadınlar (60/10) hariç. (Đşte bunlar, böylece) bir yazıtıdır Al-lahın sizin üzerinize.  
Ve yasal kılındı sizin için bunların dışında olan (tüm o inançlı -bekar veya dul- kadınlar; 5/5), 
(nikahlanmak üzere) istemeniz (onları) o mallarınızla, (kendinizi) korundurmuşlar (olarak),  
(sırf şehvet tatmin etmek için) boşalıp akıtıcılar olmayarak!  
Öyleyse, artık ne (çok) fayda görür olduğunuz üzere bu (evlilik yoluyla) şimdi onlardan,  
(derhal) verin onlara o (ideal olarak, en başta belirlenmiş olması gereken o mehir) ücretlerini de; 
böylece bir şart kılınmışlık olarak (2/237). Ama yoktur günah sizin üzerinize (daha sonra) 
karşılıklı hoşnut kalmış olacağınız (uygun, yeni veya ek bir ayarlama daha yapmanızda) onda,  
o (en başta) şart kılınmış olanın peşinden. Şüphesiz, Al-lah en bilendir, en buyurgandır. 
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25-  Ama sizden her kim sahip değilse (mali, ekonomik) bir kapasiteye inanmış o (kendi aileleri 
tarafından) korundurulmuş (kadınlarla) nikahlanabilecek (ölçüde), öyleyse, artık o (asgari veya 
gündelik ücretle, iş ve aş vererek) sağ ellerinizin (toplum içinde böylelikle) gözetip barındırmış 
olduğu inanmış o (hizmetli) genç kızlarınızdan biriyle (nikahlanabilir). Ve Al-lah en bilendir 
inancınızı; siz, --(her daim ancak bu şaşmaz Đlahi kritere göre; 34/36-37 burada ve ahirette  
Onun tarafından mutlaka ve ancak buna göre; 34/36-37 değer verilip ödüllendirilecek olmak 
üzere)-- (hep) birbirinizdensiniz. Öyleyse, artık (böylece) nikahlayabilirsiniz onları, ailelerinin de 
izniyle. Ve (derhal) verin onlara o (mehir) ücretlerini, tanınmış pratik üzere; korundurulmuşlar 
(olarak), (sırf şehvet tatmin etmek için) boşalıp akıtıcılar olmamaları kaydıyla, ve asla flörtler 
ediniciler (olmamaları). Ve artık (sizin tarafınızdan böylece nikah yoluyla) korundurulmuş 
(oldukları) zaman, eğer getirirlerse bir ahlaksızlık (=bir zina, veya eşcinsellik; 17/32 & 4/15), 
onların üzerine o (en baştan beri, kendi aileleri tarafından) korundurulmuş (kadınların) üzerine 
olanın yarısı (vardır) o cezadan (24/2 & 4/15). 
Bu (buyruklar), sizden (hiçbir türlü evlenememekten dolayı) bunalıma girmekten çekinen 
kimseler içindir. Ve aslen (öncelikle Onun tüm bu --19 kodlu-- buyruklarını titizlikle izlemede 
her daim) böylece kararlılık göstermeniz (76/24) en iyidir sizin için (76/12-22)! Ve Al-lah  
(bu takdirde; 6/54 her daim) en bağışlayıcıdır, en acıyandır.  
26-  Đşte, (böylece) diliyor Al-lah --buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli 
“kelimeleri/harfleri” de-- (böylece) açık etmeyi sizin için (57/17), ve (böylelikle) iletmeyi sizi  
o prensiplerine sizden önceki o kimselerin (bu bağlamda, lütfen, şimdi tekrar ve tümüyle bkz. 
“Musa & Đsa & Davud & Muhammed (a.s.) Peygamberlerin Sözleri” dosyaları), ve (böylece de) 
dönüp yönelmeyi size (25/71)! Ve Al-lah en bilendir, en buyurgandır. 
27-  Ve (işte), Al-lah (böylece) diliyor dönüp yönelmeyi size (6/54); ama diliyor (böylece) o  
boş tutkuları izleyen (19/59-60) o kimseler ise (sapıp) kaymanızı (sizin), koca bir (sapıp) 
kaymayla.    
28-  Đşte, (böylece de) diliyor Al-lah hafifletmeyi sizden (73/20 & 2/286), ve (çünki) yaratıldı  
insan (zihnen ve bedenen) zayıf olarak. 
29-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, asla yemeyin o mallarınızı kendi aranızda, sahtecilikle, 
sadece (ancak) olursa (dürüst ve doğru) bir ticaret (karşılıklı) hoşnutluk üzere, aranızda.  
Ve asla (intihar ederek, veya cinayet işleyerek) öldürmeyin o (kendi, veya karşınızdaki) 
canlarınızı; (çünki) şüphesiz, Al-lah size karşı en acıyandır. 
30-  Ama kim yaparsa bunları, düşmanlıkla ve haksızlıkla, ileride (Biz de) sokup yaslandıracağız 
onu o ateşe. Ve bu, Al-lah için (bu takdirde; 4/18) gayet kolaydır. 
31-  Ama eğer (şimdi) uzak durursanız böylece caydırıldığınız o büyük (günahlardan) (6/151-152 
& 25/68 & ...), (Biz de) böylelikle örteceğiz sizin o çirkinliklerinizi (4/17), ve girdireceğiz sizi 
şerefli bir giriş yerine. 
32-  Ve asla arzulamayın (farklı dallarda) Al-lahın onunla lütuflandırdığı (şeyleri), sizin bazınızı 
bazınız üzerine (6/165). Adamlar için bir hisse (vardır) kazandıklarından; ve kadınlar için bir 
hisse (vardır) kazandıklarından. Öyleyse, artık (hep birlikte böylece) sorup dileyin Al-lahtan, 
(Onun) “Lütfunu” (10/57-58)! Şüphesiz, Al-lah her istem berisinde en bilendir. 
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33-  Ve (böylelikle) hepsi için kılıp belirledik (Biz) o mirasçıları (4/7-12) geriye bıraktığı 
(mirastan) o ana babanın, ve yakın akrabaların. Ve antlarınızın (söz vererek) bağlamış 
olabileceği (yakın dostlarınız, arkadaşlarınız olan) o kimseler (33/6), o halde, artık verin  
onlara da (kendilerine söz vermiş olduğunuz) o hisselerini. Ve Al-lah her istem üzerinde  
bir tanıktır. 
34-  Adamlar (mali, ekonomik açıdan, besleyip) ayakta tutuculardır --(çünki o mallar temelde böylece 
bir ayakta kalış/tutuş aracıdır: 4/5)-- kadınları, Al-lah (farklı hususlarda) böylece lütuflandırdığından 
ötürü onların bazısını bazısı üzerine, ve onlar (böylece) harcamakla (sorumlu olduklarından) 
ötürü (kadınlar için) o kendi mallarından. Öyleyse, artık böylece (özgür ve rahat bir ev hanımı 
statüsünde olacak olan) bu erdemli hanımlar (bu lütfundan ötürü, Ona) boyun eğenlerdir (3/43), 
ve koruyanlardır o görünmezi (=iffetlerini), Al-lah (onun) korunmasını (emrettiğinden) ötürü.  
Ama (özellikle, bu iffetlerini koruma konusunda) şimdi diklenip sapmalarından korktuğunuz  
o (gaflete, veya yanılgıya düşmüş olabilecek) hanım kimseler; öyleyse, (önce güzellikle) öğüt 
verin onlara, ve (olmazsa, sonra bir müddet de) yalnız bırakın onları yataklarında, ve (yine de 
olmazsa, en sonra da) --(Onun tüm ahali için böylelikle vurduğu bu en önemli ve bariz  
iki örneği; 66/10 & 66/11 böylece onlara birer kez yüksek sesle okuduktan sonra, bu Ayetlerin 
üzerinde yazılı olduğu bu sayfayı (asla başka bir nesneyi veya elleri değil, ancak sadece bu 
sayfayı) böylece bir kez sol kulakları üzerine (66/10) ve bir kez de sağ kulakları üzerine (66/11) 
olmak üzere, hafifçe estirerek)-- vurun onlara (66/10 & 66/11)! Ve eğer bunun ardından, artık 
(özellikle, bu iffetlerini böylece en titiz bir şekilde koruma konusunda, Onun bu emirlerine 
gönülden kulak verip böylece) uyarlarsa size, artık asla aramayın onlara karşı başka (hiç) bir  
yol (=boşanma; 2/226-227). Şüphesiz, Al-lah en yücedir, en büyüktür. 
 
**  Yüce Rabbimiz yukarıdaki bu Ayette, en başta, en ideal olarak böylece erkekleri evin geçimini 
sağlama, ve ailelerini besleyip bu bağlamda böylece mali, ekonomik açıdan her daim ayakta tutma 
konusunda (burada erkeklere bu açıdan kadınlar üzerine lutfetmiş olduğu (hamile kalmamaları, daha 
çevik ve güçlü olmaları vs. gibi bazı bedensel avantajları da) nedeniyle, ortaya koymuş olmakla birlikte, 
bunu mutlak bir Emir şeklinde buyurmuş olmadığı için, yukarıda bu en ideal olarak belirtilmiş bu  
genel kuralın dışına çıkıp, kendi arzularıyla istisnai olarak en baştan veya sonradan çalışma hayatına 
atılmak isteyebilecek kadınların şimdi bunu Onun emirlerine uygun bir tarzda (ilkin kendi aileleriyle  
ve sonra kendi kocalarıyla da karşılıklı danışma ve hoşnutluk üzere, elbette) böylelikle her daim 
yapabileceklerini de, ve böyle kadınların daha ilk başta böylelikle miras konusunda da, artık en baştan 
beri o erkeğin statüsünde kabul edilerek, böylece mirastan (varsa) o erkek kardeşleriyle birlikte eşit pay  
alabileceklerini de böylece çıkarabilecek de olmalıyız burada, en baştan.     
 
35-  Ve eğer korktuysanız onların (=karı kocanın) arasının artık (kesin olarak) açılmasından,  
o halde, derhal gönderin bir hakem onun (=kocanın) ailesinden, ve bir hakem de onun (=kadının) 
ailesinden. Eğer (onlar) böylece dilerlerse (onların arasında) bir düzelticiliği, Al-lah da  
(tekrar) uzlaştırabilir onların arasını. Şüphesiz, Al-lah en bilicidir, en haberdardır. 
 
 
 
 
 



Bölüm  4           82  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
36-  Ve hizmet edin Al-laha, ve asla (buyruğunda) ortak koşmayın Ona (18/26), hiçbir istemle;  
ve ana babaya karşı güzellikle davranın, ve o yakınlık sahiplerine ve yetimlere ve yoksullara,  
ve o yakınlık sahibi komşuya ve uzaktaki komşuya, ve o yanınızdaki arkadaşa, ve yolda kalmışa,  
ve o sağ ellerinizin gözetip barındırmış olduğu (=gündelikçi, hizmetçi, veya işçi) kimselere.  
Şüphesiz, Al-lah sevmez o pek kurumlu, pek böbürlü olan kimseyi. 
37-  O kimseler ki (kendileri) cimrilik ediyorlar, ve emrediyorlar ahaliye de o cimriliği, ve 
(böylece) gizliyorlar Al-lahın verdiğini onlara Kendi lütfundan (41/7). Ve (işte), hazırladık Biz  
(böyle) inkarcılar (2/26-27) için rezil edici bir çile. 
38-  Ve o kimseler ki harcıyorlar o mallarını (sadece) ahaliye gösteriş olarak, ve asla 
inanmıyorlar (böylece) Al-laha (2/136-137) ve (bu) son güne (2/62)! Ve kim ki, şimdi (böylece) 
olursa şeytan ona bir arkadaş (43/36), artık ne çirkin bir arkadaştır (o)! 
39-  Ve nedir ki onlara, eğer (şimdi) inansalardı (böylece) Al-laha (2/136) ve (bu) son güne 
(2/62), ve (böylece de) harcasalardı (Onun o yolunda) Al-lahın onları beslediklerinden (16/75)?  
Ve Al-lah onları en bilendir (11/5). 
40-  Şüphesiz, Al-lah asla haksızlık etmez bir zerre ağırlığınca (21/47). Ve bir güzellik (yapılmış) 
olursa, (mükafatta) katlayarak arttırır onu (6/160); ve verir Kendi yanından koca bir ücret. 
41-  Öyleyse, artık nasıl (olacak), getirdiğimiz zaman (Biz) her kitleden bir tanık, ve (o vakit) 
getirdiğimizde seni de bu şahısların üzerine bir tanık (olarak)? 
42-  O gün, arzulayacak şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler, ve (böylece)  
baş kaldırmışlar o gönderilmişe (=Cebrail; 2/97-98), keşke yerle bir edilseler! Ve (orada) gizli 
tutamazlar (artık) Al-lahtan hiçbir sözü (17/13-14)! 
43-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, asla yaklaşmayın o (namaza durup Onu) destekleyişe 
(2/238), ve siz (böylece) başı dönmüşler iken (16/67), tam bilinceye kadar ne dediğinizi;  
ve (boşalmadan ötürü) uzaksal (olmuşlar) iken de -sadece yolculukta (olmanız dışında)- ilkin 
(böylece) yıkanıncaya kadar (5/6). Ve ama eğer hasta olduysanız, veya yolculuk üzerinde, veya 
geldiyse sizden biri kaba tuvaletten, veya (cinsel anlamda) dokunduysanız kadınlara, ve  
(bu durumlarda) bulamadıysanız bir su; o halde, artık (derhal) temas edin temiz bir yer parçasına,  
ve meshedin yüzlerinizi ve ellerinizi (onunla). Şüphesiz, (bu durumda) Al-lah en affedicidir,  
en bağışlayandır. 
44-  O halde, görmedin mi (şimdi) kendilerine o Yazıttan bir hisse verilmiş (=Yahudi, veya 
Hristiyan, veya Arap; 3/3-4) o kimseleri, hala (nasıl da) satın alıyorlar o sapkınlığı (2/16), ve 
diliyorlar (sizin de) böylece sapmanızı (3/69) o yoldan (9/111)! 
45-  Öyleyse, artık Al-lah en bilicidir sizin o düşmanlarınızı (60/2); ve öyleyse, yeter (size)  
Al-lah (yol gösterici, koruyucu) bir Rehber (7/196) olarak, ve yeter (size) Al-lah (en iyi, tek)  
bir Yardımcı olarak (3/160)! 
46-  (Đşte), bağlanmış (=yahudi; 7/156) o kimselerden (kimileri var ki) şimdi kaydırıyorlar  
--19 kodlu o Tablolardaki-- o “Kelimeleri,” onların --oradaki-- (hakkıyla) konulma yerlerinden,  
ve de diyorlar: Đşittik, ve baş kaldırdık! (Öyleyse, sen de artık bizi) işit, işitmez olası! (ve)  
Güt bizi! dilleriyle eğip bükerek, ve garezlenerek bu “Ergiye” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Ergisine” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 48/28) karşı.   
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Ama eğer şüphesiz onlar (şimdi) deselerdi: Đşittik, ve uyduk! (Öyleyse, sen de bizi) işit! (ve) 
Gözet bizi! mutlaka daha/en iyi olurdu onlar için, ve daha/en ayakta durucu. Ve fakat lanetledi 
(şimdi) onları Al-lah bu inkarları (2/26-27) sebebiyle; ve onlar (böyle kalleşçe ve nankörce 
davrandıkları sürece) inanmayacaklar, sadece onlardan (sağduyulu ve erdemli davranacak)  
bir azınlık hariç. (bu hususta, lütfen, şimdi hem de bkz. Đşaya 10/21-22)! 
 
**  Yahudilerden yukarıda işaret edilen tarzda bu tip hastalıklı ve art niyetli birçok kimselerin şimdi  
yüce Rabbimize ait 19 kodlu, tüm o --mantıksal ve hesapsal açıdan-- içlerinde hiçbir kusur ve çelişki   
olmayan (4/82 & 18/1-2) tüm bu muhteşem Planlamaları temelden bozup geçersiz kılabilmek için 
başvuracakları tüm bu gibi art niyetli, hastalıklı ve çarpık metodları en evvelden beri yine böylece  
en Bilge bir şekilde haber verip, bunların herbirinin dosdoğru ve mükemmel cevaplarını da halihazırda  
en Hikmetli bir tarzda ortaya koymuş olan yüce Rabbimize ait tüm o en mucizevi Ayetlere bütünüyle ve 
yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Göksel Bir Mucize,” ve sonra o “Haşmetli Bir Mucize,”  
ve sonra da o “Ulaştıran Bir Mucize” dosyasını da muhakkak görmeliyiz, en ilkin. Ve buralarda, ayrıca  
şimdi bu tip hastalıklı ve art niyetli birçok Yahudilerin zaten en başta hz. Davud (üzerine Selam olsun),  
ve sonra hz. Đşaya (üzerine Selam olsun) tarafından da --şimdi yüce Rabbimize ait bu 19 kodlu, muhteşem 
Planlamalarına karşı sergilemiş olacakları bu tümüyle haksız ve nankör tutumları ve büyük düşmanlıkları 
sebebiyle-- nasıl açıkça haber verilip en evvelden beri bu yüzden şiddetle kınanmış ve lanetlenmiş 
olduklarını da açıkça görüp idrak etmeliyiz orada, bu bağlamda.    
   
47-  Ey kendilerine Yazıt verilmiş (=Yahudi, ve Hristiyan, ve Arap) o kimseler (3/3-4),  
öyleyse, derhal inanın (böylece) “indirmiş” olduğumuza (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır yine, en başta, burada böylece indirilmiş olan: 39/23),                                      
-yerine getirip- doğrulayıcı olarak yanınızda olanı (=Tevratı, ve Đncili, ve Kuranı; 2/101),  
bazı yüzleri silmemizden önce, ve onları çevirmemizden arkaları üzerine, veya onları 
lanetlememizden (önce), lanetlediğimiz gibi (daha evvel) böylece o sebt kişilerini (2/65).  
Ve Al-lahın emri (daima) yapılandır! 
48-  Şüphesiz, Al-lah asla bağışlamaz Kendisine (buyruğunda başka bir kimsenin, veya 
nesnenin) ortak koşulmasını (18/26); ama bağışlar bundan başkasını, (böylece bu takdirde) kimin 
için isterse (4/17). Ve ama kim (bu şekilde ömür boyu inatla; 4/18 buyruğunda) ortak koşarsa 
(başka kimseleri, veya nesneleri) Al-laha (42/21 & 41/37 & ...), muhakkak (böylelikle) 
uydurmuştur (onlar), koca bir suçla! 
49-  Öyleyse, görmedin mi (şimdi) kendi canlarını temize çıkarıp duran o kimseleri (19/73)?  
Hayır, Al-lah şimdi (böylece) temize çıkarıp arındırır (2/151), kimi isterse (13/27). Ve onlar  
asla haksızlığa uğratılmayacaklar, bir kıl kadar (bile) (21/47)! 
50-  Gözle, nasıl uyduruyorlar (onlar) şimdi (böylece) Al-lah üzerine yalanı (16/86-87); ve (işte), 
yeter o açık bir suç olarak! 
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51-  Öyleyse, görmedin mi (şimdi) kendilerine o Yazıttan bir hisse verilmiş (=Yahudi, veya 
Hristiyan, veya Arap; 3/3-4) o kimseleri, hala (nasıl da) inanıyorlar o hurafeye ve taşkınlığa  
(7/185-186), ve (sonra da) diyorlar inkar etmiş (=Hindu, veya Budist, veya Ateist, vs.) o kimseler 
için: Bu şahıslar (bile) daha iletilidir şimdi (böylece) inanmış (2/25-26) o kimselerden,  
yolca! 
52-  (Đşte), o şahıslar o kimseler ki, şimdi (bundan ötürü de) lanetledi onları Al-lah! Ve kimi 
(böylece) lanetlerse Al-lah (3/86-87), artık --(bu kalleşliklerinden en kısa zamanda vazgeçip, 
burada doğrulukla derhal ve böylece Al-laha yönelmedikleri takdirde; 3/88-89)-- asla bulamazsın 
onun için hiçbir yardımcı. 
53-  Yoksa onlar için bir hisse mi (var) o yönetimden (38/10-11)? Ve o zaman, vermezlerdi 
ahaliye bir çekirdek kadar (bile)! 
54-  Yoksa kıskanıyorlar mı ahaliyi, (şimdi) onlara verdiğinden ötürü Al-lahın bu (Kendi) 
“Lütfundan” (10/57-58)? Ve muhakkak verdik (Biz) o Đbrahim ailesine (29/27) o Yazıtı ve o 
Buyuruyu, ve (böylece) verdik onlara koca bir yönetimi. 
55-  Ve (burada, şimdi) onlardan kimi (böylece) inandı ona (3/199); ama onlardan kimi de 
(böylece) alıkoydu ondan (3/99). Öyleyse, artık yeter o batak (bu alıkoyanlara) bir çılgın alev 
(olarak)! 
56-  Şüphesiz, (şimdi) inkar etmiş o kimseler o “Đşaretlerimizi” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5); 
(Biz de) ileride sokup yaslandıracağız onları o ateşe! Her vakit piştiğinde derileri, değiştireceğiz 
onlara ondan başka deriler, ta ki (devamlı) tatsınlar diye o çileyi. Şüphesiz, Al-lah en üstündür, 
en buyurgandır. 
 
**  Yüce Rabbimizin o şaşmaz Đlahi adaletinde her şahıs ancak kendi yaptığıyla karşılık görür, hiç 
kimseye durup dururken haksız bir muamele, işkence vs. asla yapılmaz, en başta (40/17).  
Dolayısıyla, yukarıda anılan bu tip inkarcılar ise, gerçekte kendileri burada yüce Al-laha ve böylece 
burada Ona hakkıyla inanmış olan kimselere her türlü haksız muameleyi, işkenceyi vs. --imkanları, ve 
ellerinde fırsat olsa, burada devamlı şekilde ve sonsuza kadar-- yapmış, yapacak olan bir karakterde 
oldukları için (85/4-8 & 6/27-28),  
bunun tam karşılığı olarak ahirette de bu kez sonsuza kadar kendileri bu tür muameleye, işkenceye vs. 
hakkıyla ve aynısıyla devamlı olarak tabi tutulacak olmalıdırlar (8/50-51 & 10/27 & 22/22 & ...).  
Ve ancak elbette, burada daha sonra bu tip inkarcılıktan tevbe edip Al-laha hakkıyla inanmış olacak 
kimselere Onun rahmet ve tevbe kapısı (tam ölüm anları ve sonrası hariç; 4/18) her daim böylece açık 
kalmaya da devam edecek olmalıdır (4/17 & 8/38 & 85/10).       
 
57-  Ve şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için çalışmış (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru çalışmalara bir atıftır 
böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler; (Biz de) girdireceğiz onları o bahçelere, 
altından nehirler akan; sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde, sonsuzca! Onlar için orada  
tertemiz eşler de vardır; ve girdireceğiz onları (orada) tam serinletici bir gölgeliğe. 
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58-  Şüphesiz, Al-lah (böylece) emreder size ödeyip (geri) vermenizi o güvenilen (emanetleri) 
onun sahibine (2/283); ve buyruk verdiğinizde ahalinin arasında, artık (böylece) buyruk 
vermenizi (4/105), denklik üzere (4/135). Şüphesiz Al-lah, işte, ne güzeldir (böylece) “Öğüt” 
verdiği (11/120) size onunla! Şüphesiz, Al-lah en işiticidir, en görendir. 
59-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık --toplumsal, Dini yasalarda-- (böylece) uyun Al-laha  
(28/70 & 12/40), ve --toplumsal, Đçtimai hususlarda-- (böylece) uyun o gönderilmişe (=Misak 
Elçisi; 59/7) ve o emir sahiplerine (4/83) sizden. Ve eğer çekiştiyseniz (her hangi) bir istem 
içinde, derhal çevirin onu (böylece) Al-laha ve o gönderilmişe (=Misak Elçisi; 4/65) doğru,  
eğer artık (böylece) inanıyor idiyseniz Al-laha ve (bu) son güne (2/62)! Bu, daha/en iyidir; ve  
en güzeldir sonuçlandırma (olarak). 
60-  O halde, görmedin mi (şimdi) öne süren o kimseleri, şüphesiz onlar mutlaka inandılar diye  
(bu) sana doğru “indirilmi ş” olana (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” 
bir atıftır yine, en başta, burada böylece indirilmiş olan: 39/23), ve (bu) senden önce “indirilmiş” 
olanlara (3/3-4)? Ama hala diliyorlar (şimdi) muhakeme olunmayı o taşkıncılığın (7/185-186) 
önünde! Ve (halbuki) muhakkak emredildiler (burada) kesinlikle inkar etmeleriyle onu (45/6-7)!  
Ve şeytan (böylece) hala diliyor saptırmayı onları, uzak bir sapkınlıkla (6/112-113). 
61-  Ve (şimdi) denildiğinde onlara: O halde, haydi gelin Al-lahın (bu) “indirdiğine” (39/23) 
doğru, ve (bu) gönderilmişe (=Misak Elçisi; 39/41) doğru, gördün o ikiyüzlüleri (derhal) 
kaçarlarken senden, (tam) bir kaçışla. 
62-  Öyleyse, nasıl (oldu da), isabet ettiğinde (şimdi) onlara bir dert, ellerinin (bu) takdim 
ettiğinden ötürü (24/63), sonra geldiler sana, Al-lah (adına) yemin ederek: Biz kesinlikle 
dilemiştik, sadece güzelliği ve uzlaştırıcılığı! diye? 
63-  (Đşte), o şahıslar o kimseler ki, biliyor Al-lah onların kalplerinin içinde olanı. Öyleyse,  
(şimdilik) yüz çevir (sen) onlardan; ama her daim (böylece) “Öğüt” ver (11/120) onlara, ve 
deyiver onlara canlarının içinde ulaşıcı deyişi. 
64-  Ve göndermedik (Biz) hiçbir gönderilmişi, sadece böylelikle (kendisine) uyulması için,  
Al-lahın izniyle (5/92). Ve (öyleyse) eğer, şüphesiz onlar haksızlık ettikleri zaman (şimdi) kendi 
canlarına, (derhal) gelselerdi sana, ve bağışlanma dileselerdi Al-lahtan, ve bağışlanma dileseydi 
onlar için (bu) gönderilmiş de (=Misak Elçisi; 7/158), mutlaka bulurlardı Al-lahı en yönelici,  
en acıyan (olarak) (4/17). 
65-  Hayır; öyleyse, Yetkene (andolsun ki), asla inanmış olmazlar (onlar), ta ki seni bir (buyruk  
verici) hakem (böylece) kabul edinceye kadar (4/105) kendi aralarında ayrışan (şeylerde),  
sonra da bulmadıkça canlarının içinde hiçbir sıkıntı senin --(böyle bir hakem olarak sonunda 
aslen böylelikle sadece Onun hakemliği altında; 6/114)-- karar kılmış olduğundan ötürü, ve 
böylece (Ona) teslim olmuş olmalarına (kadar), tam bir teslimiyetle. 
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66-  Ve eğer şüphesiz Biz (şimdi) yazsaydık onların üzerine: Derhal öldürün o canlarınızı! veya  
Derhal çıkın o diyarlarınızdan! asla yapmazlardı bunları da (47/36-37), sadece onlardan bir 
azınlık (hariç). Öyleyse, eğer --(şimdi, bunlardan çok daha hafif ve kolay bir Emir olarak)-- 
şüphesiz onlar yapsalardı (bu) “Öğüt” verildiklerini (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Öğütüne” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 11/120), mutlaka olurdu 
daha/en iyi onlar için, ve en kuvvetli sağlamlaşma (olarak). 
67-  Ve o zaman, (Biz de) mutlaka verirdik onlara yanımızdan koca bir ücret. 
68-  Ve mutlaka --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23)  
burada böylece yine, en ilkin-- “iletirdik” (39/23) onları artık (böylelikle) ayakta duran bir 
yordama (6/161)! 
69-  O halde, (şimdi) her kim (böylece) uyarsa Al-laha ve o gönderilmişe (=Misak Elçisi; 5/92),  
(işte), o şahıslar artık Al-lahın onların üzerine armağan ettiği o kimselerle birlikte (olacaklardır),  
o havadisçilerden, ve o doğrulukçulardan, ve o tanıklardan, ve o düzeltililerden; ve (işte),  
ne güzeldir (tüm) o şahıslar (böylece) arkadaşlar (olarak)!   
70-  (Đşte) bu, (böylece) bir “Lütuftur” (10/57-58) Al-lahtan, ve yeter Al-lah (bunu) bilen  
olarak! 
71-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık alın tedbirinizi; ve harekete geçin --şimdi, 19 kodlu  
o Tablolarda da, o sol tarafta-- birlikler (halinde), veya harekete geçin --o sağ tarafta-- 
topluluklar (halinde)!   
72-  Ama şüphesiz, sizden kimi (var ki) mutlaka (şimdi) ağırdan alıyor. Ve eğer isabet ettiyse 
size --şimdi orada da, o alt bölgede-- bir sıkıntı, dedi: Muhakkak (böylece) armağan etti Al-lah  
benim üzerime, ki olmadım ben --orada-- onlarla birlikte (o sıkıntıya) bir tanık! 
73-  Ve eğer isabet ettiyse size --şimdi orada da, o üst bölgelerde-- bir lütuf Al-lahtan, mutlaka 
diyor, sanki (hiçbir vakit) olmamış gibi sizinle kendisi arasında bir dostluk: Keşke (ben de) 
olsaydım onlarla birlikte, ve --orada-- böylece başarıya erseydim, koca bir başarıya erişle! 
74-  Öyleyse, artık (böylece) “savaşsın” Al-lahın o yolunda (9/111) şimdi satan o kimseler  
bu yakın hayatı, o sonraki zamanı (kazanmak üzere). Ve artık her kim (böylece) “savaşırsa”  
Al-lahın o yolunda (9/111), ve (böylece) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta, o alt 
bölgede-- öldürülürse, veya --o sağ tarafta, o üst bölgede-- yenerse, (Biz de) ileride vereceğiz ona  
koca bir ücret (9/111)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (71-74), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda,  
Matematiksel bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine  
o “Şanlı Bir Mucize,” ve sonra da o “Đstisnai Bir Mucize” dosyasını da muhakkak görüp bu bağlamda  
bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
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75-  Ama nedir sizin için ki, (hala) “savaşmıyorsunuz” Al-lahın o yolunda (9/111), ve  
zayıf bırakılmışlar (uğruna) o adamlardan ve kadınlardan ve çocuklardan; o kimseler ki diyorlar: 
Yetkemiz, öyleyse, (lütfen) çıkar bizi bu şehirden, onun halkı --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisini” de (39/23) şimdi böylece yalanlayıp nankörlük ederek-- haksızlık 
edici (39/24) olan; ve kıl bizim için --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol taraf için/adına-- 
(Kendi) yanından bir rehber, ve kıl bizim için --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ taraf 
için/adına-- (Kendi) yanından bir yardımcı!  
76-  (Đşte), inanmış o kimseler artık (böylece) “savaşıyorlar” Al-lahın o yolunda (9/111);  
ve inkar etmiş o kimseler (böylece) “savaşıyorlar” taşkıncının o yolunda (7/186)!  
Öyleyse, artık (böylece) savaşın --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o alt bölgelere indirilmiş  
olacak olan-- şeytanın o rehberleriyle; ve şüphesiz, şeytanın o tuzağı zayıftır (8/48)! 
77-  Öyleyse, görmedin mi (şimdi) kendilerine (şöyle) denilen o kimseleri: O halde, haydi çekin  
(o savaştan) ellerinizi, ve ayakta tutun o (namaza durup Onu) destekleyişi (2/238), ve verin o 
arınma payını (8/41). Ama o vakit yazıldığında (şimdi) onların üzerine (bu) “savaş” (9/111),  
o zaman onlardan bir bölük ürperiyorlardı ahaliden Al-lahtan ürperiş gibi, veya daha şiddetli bir 
ürpermeyle (2/150). Ve dediler: Yetkemiz, öyleyse, (şimdi) ne için yazdın bizim üzerimize  
(bu) “savaşı” (9/111)? Değil miydin ertelemeli bizi (hiç olmazsa) yakın bir süreye kadar?  
De ki: Bu yakın zamanın geçimliği azdır; ve o sonraki zaman daha/en iyidir şimdi (böylece) 
sakınacak (39/33) kimseler için! Ve asla haksızlığa uğratılmayacaksınız (hiç biriniz), bir kıl 
kadar (bile) (21/47). 
78-  Her nerede olsanız, yetişecektir size o ölüm; eğer olsaydınız o yüksekçe gökadaların (85/1) 
içinde dahi! Ve eğer isabet ederse onlara --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta--                  
bir “güzellik,” diyorlar: Bu, Al-lahın  katındandır; ve eğer isabet ederse onlara --şimdi, 19 kodlu 
o Tablolarda da, o sol tarafta-- bir “çirkinlik,” diyorlar: Bu, senin katındandır. De ki: Onların 
hepsi Al-lahın katındandır! Öyleyse, hala nedir bu şahıslar için ki, neredeyse kavramayacaklar 
hiçbir “Anlatıyı” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anlatılarından”  
o (her) birine de bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (78), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel bağlamdaki  
o en Mucizevi açılımına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Ulaştıran Bir Mucize”  
dosyasını (özellikle, oradaki bu 19 kodlu, muhteşem Tablonun o ikinci bölgesinde böylece ve aynen  
yer alan --o sağ taraftaki-- o “güzellik” (=hasenet), ve --o sol taraftaki-- o “çirkinlik” (=seyyiet) 
kelimelerine en başta ve özellikle dikkat ederek, lütfen) muhakkak görüp bu bağlamda bunu da  
şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
79-  (Bunun ardından, bu hayatta) artık ne isabet ederse sana bir güzellikten, (o) Al-lahtandır;  
ve ne isabet ederse sana bir çirkinlikten, (o) da (böylece) kendi canındandır (42/30)!  
Ve işte, (böylece) gönderdik (Biz) seni ahali için bir gönderilmiş (olarak), ve yeter Al-lah (buna)  
(böylece) bir tanık olarak (13/43)! 
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80-  Öyleyse, artık her kim uyarsa bu gönderilmişe (=Misak Elçisi), muhakkak o (böylece)  
uymuş olur Al-laha (5/92). Ve her kim de yüz çevirirse, o halde, göndermedik (Biz) seni  
onların üzerine bir koruyucu (olarak). 
 
**  Bu “Misak Elçisi,” içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, elbette burada böylelikle sadece 
yüce Rabbimizden gelmiş olan, ve böylelikle gerçekte sadece Ona ait olan tüm bu Đlahi buyruklarla 
(=hukm) hareket etmiş olacağı, ve tüm insanlara da sadece bu Đlahi buyruklarla (=hukm) hareket 
etmelerini kesin olarak ve önemle böylece emretmiş olacağı için (4/105 & 6/114),  
şimdi, her kim bu Elçiye uyarsa, böylece gerçekte sadece --tüm bu hükümlerin gerçek ve tek sahibi olan--
yüce Al-laha uymuş olacaktır (5/91-92 & ...).  
 
81-  Ve diyorlar: (Tamam), uyarız! Ama dışarıya çıktıkları zaman senin yanından, derhal 
planladı onlardan bir zümre (böylece) senin onlara deyip ilettiğin o (Deyişten) başkasını (13/33)!  
Ve Al-lah yazıyor o planladıklarını. Öyleyse, sen (şimdi) yüz çevir onlardan, ve güvenip dayan 
Al-laha; ve yeter Al-lah --(tüm inananların böylece her vakit sadece Kendisine dayanıp 
güvenecekleri; 3/160 en sağlam)-- bir dayanak (olarak). 
82-  O halde, şimdi (hala) iyice bakıp incelemiyorlar mı o “Okunuşu” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 36/69).  
Eğer olsaydı o Al-lahtan başka (birinin) katından, mutlaka bulurlardı onun içinde birçok 
çelişkiler! 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, bu vadedilmiş “Misak Elçisi” tarafından,  
şu ana kadar, o toplam en temel 19 dosyada açıkça sunulmuş olan, yüce Rabbimize ait 19 kodlu,  
tüm o muhteşem Planlamaların herbirinin --mantıksal, ve hesapsal açıdan-- her iki taraflı olarak,  
içlerinde hiçbir çelişki barındırmayan, en açık, kolay ve dosdoğru Đlahi Prensipler altında (18/1-2) 
böylece eksiksiz, kusursuz, ve muhteşem bir tarzda takdir edilip yaratılmış benzersiz “Đlahi Okunuşlar”  
olduklarını da yakından idrak edebilmek için, lütfen, şimdi en başta o “Göksel Bir Mucize” dosyasından 
başlayarak, ardından o herbirini de bu bağlamda muhakkak inceleyip böylelikle teker teker ve açıkça 
görmeliyiz, en ilkin.     
 
83-  Ve (şimdi) onlara geldiği zaman bir haber güvenlikten, veya korkudan (yana), hemen 
yaydılar onu. Ama eğer ilkin (derhal) götürselerdi onu o gönderilmişe (=Misak Elçisi; 7/158),   
ve aralarındaki o emir sahiplerine, mutlaka onu (hakkıyla) araştıran o kimseler anlayıp bilirlerdi 
(işin aslını). Ve eğer olmasaydı Al-lahın o Lütfu sizin üzerinize, ve Onun o Acıması (10/57-58),  
(böylelikle) mutlaka (toptan) izlemiş olacaktınız o şeytanı; sadece (müstesna) bir azınlık. 
84-  Öyleyse, sen artık (böylece) “savaş” Al-lahın o yolunda (9/111)! Sorumlu tutulmayacaksın 
(sen), sadece (kendi) canınla; ve cesaretlendir o inananları da. Ve umulur ki, Al-lah  
(böylece) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- kıracaktır “inkar etmiş” o kimselerin o baskısını.  
Ve Al-lah daha/en şiddetlidir --orada da, o sol tarafta-- baskıda, ve daha/en şiddetlidir --orada da, 
o sağ tarafta-- püskürtmede!  
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**  Yukarıdaki bu Ayetin (84), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel bağlamdaki  
o en Mucizevi açılımına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o “Şanlı Bir Mucize,”  
ve sonra da o “Đstisnai Bir Mucize” dosyasını da muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık 
orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
85-  Her kim aracılık ederse (bir iyiliğe) güzel bir aracılıkla, olur onun için bir hisse ondan;  
ve her kim de aracılık ederse (bir kötülüğe) çirkin bir aracılıkla, olur onun için bir paylık ondan!  
Ve Al-lah her istem üzerinde bir gıdalandırıcıdır (41/10). 
86-  Ve selamlandığınız zaman (şimdi) bir selam ile, siz de selamlayın, ondan daha güzeliyle, 
veya karşılık verin ona (aynısıyla). Şüphesiz, Al-lah her istem üzerinde en hesaplayıcıdır. 
87-  Al-lah; yoktur (başka) ilah, (böylelikle) sadece O (28/70)! Mutlaka toplayacaktır (O) sizi 
(böylece) o kalkış gününde, onda hiç şüphe olmayan (39/67-69). Đşte, (şimdi) kim daha doğru 
(olabilir) Al-lahtan, (böyle) bir “Anlatıda” (=39/23)? 
88-  (Ama) nedir sizin için ki, o ikiyüzlüler hakkında (şimdi) iki gruba (ayrıldınız), ve Al-lah 
tepe taklak etti  (iken) onları, o kazandıklarından ötürü? Yoksa diliyor musunuz (siz) hala  
--19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada yine, en ilkin-- 
böylece “iletmeyi” (2/25-26) Al-lahın (en başta, bu kalleşliklerinden ötürü, böylece) saptırdığı 
(2/26-27) kimseleri? Ve kimi (bu kalleşliğinden ötürü, böylece) saptırırsa (2/26-27) Al-lah,  
artık asla bulamazsın onun için bir yol! 
89-  Arzuladılar (onlar) keşke (şimdi) siz de (böylece) inkar etseniz (diye), onların (böylece) 
inkar ettikleri (2/26-27) gibi, ve böylelikle olsanız (onlarla) aynı! Öyleyse, artık asla edinmeyin 
onlardan kendinize (dost, arkadaş) rehberler, ta ki (onlar ilkin doğrulukla derhal ve böylece  
Ona yönelip; 4/17) göç etmelerine kadar Al-lahın o yolunda (9/111).  
Ve eğer yüz çevirirlerse, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- yakalayın onları,  
ve --o alt bölgeye yıkıp-- öldürün onları, (orada) nerede bulduysanız onları!  
Ve artık asla edinmeyin onlardan (bu sebeple; 60/9) ne bir rehber, ve ne de bir yardımcı. 
90-  Sadece varıp sığınan o kimseler bir halka, sizin ve onların arasında bir misak (bulunan), 
veya size gelen göğüsleri sıkışmış (vaziyette), sizinle savaşacaklar, veya (kendi) halklarıyla 
savaşacaklar diye. Ve eğer Al-lah isteseydi, (imtihan vesilesi olarak) mutlaka salabilirdi (şimdi)  
onları sizin üzerinize, ve mutlaka savaşırlardı sizinle. Öyleyse, eğer artık sizden uzak dururlarsa, 
ve sizinle savaşmazlarsa, ve (böylece de) bırakırlarsa size teslimiyet (şartlarını) (2/256 & 60/8),  
o halde, artık kılmadı Al-lah sizin için onların aleyhine bir yol (60/8). 
91-  Bulacaksınız o diğerlerini de, diliyorlar (iken) sizden güvende olmayı, ve (kendi) 
halklarından güvende olmayı. Ama her vakit çağrıldıklarında (böyle) bir inletmeye (85/10),  
derhal yuvarlandılar onun içine! Ve öyleyse, eğer (şimdi) uzak durmazlarsa sizden, ve  
(böylece de) bırakmazlarsa size teslimiyet (şartlarını) (2/256 & 60/8), ve hala çekmezlerse  
(sizden) ellerini, o halde, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta-- yakalayın onları,  
ve --o alt bölgeye yıkıp-- öldürün onları, (orada) nerede yakaladıysanız onları!  
Ve o şahıslar, (işte), kıldık (Biz) sizin için onların aleyhine böylece (burada Matematiksel  
açıdan da) açık bir ispat!  
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92-  Ve asla olacak (şey) değildir bir inanan için, (kasten) öldürmesi onun bir (diğer) inananı,  
ancak sadece hatayla. Ve kim öldürdüyse bir inananı (asla kasti olmaksızın) böyle bir hatayla,  
o halde, (derhal) inanan bir elemanın (=gündelikçi, hizmetçi, veya işçi) --(bu hizmetinden, veya 
işinden, ücreti derhal peşinen verilerek, en az iki ay süreyle)-- özgürleştirilmesi, ve (ayrıca) 
teslim edilecek bir (mali) bedel de (verilmesi gerekir) o (ölen kimsenin) ailesine, sadece eğer 
onlar bunu (kendi günahlarına örtü olması için, sadaka olarak; 5/45) bağış ederlerse (müstesna). 
Ve eğer o (öldürülen kimse) size karşı düşman (olan) bir halktan idiyse, ve o (kendisi) bir  
inanan iken, öyleyse, artık (yalnızca) inanan bir elemanın (=gündelikçi, hizmetçi, veya işçi)  
--(bu hizmetinden, veya işinden, ücreti derhal peşinen verilerek, yine en az iki ay süreyle)-- 
özgürleştirilmesi (gerekir).  
Ama eğer o (öldürülen kimse) sizin ve onların arasında bir misak (olan) bir halktan idiyse, 
öyleyse, artık ilkin (yine) teslim edilecek bir (mali) bedel (verilmesi) onun ailesine, ve sonra 
(yine) inanan bir elemanın (=gündelikçi, hizmetçi, veya işçi) --(bu hizmetinden, veya işinden, 
ücreti derhal peşinen verilerek, yine en az iki ay süreyle)-- özgürleştirilmesi (gerekir).  
Ama kim bulamazsa (bunları), öyleyse, artık birbirini izleyen (peş peşe) iki ay boyunca oruç 
tutmak (vardır). (Bu), böylece bir dönüp yönelme (vesilesidir) Al-lahtan (4/17). Ve Al-lah  
en bilendir, en buyurgandır. 
93-  Ama her kim öldürürse bir inananı kasıtlı olarak, o halde, artık onun karşılığı o bataktır, 
sürekli kalıcı (olarak) onun içinde! Ve (bundan ötürü) öfkelendi Al-lah ona karşı, ve lanet etti 
ona, ve --(bunun ardından, o böylece tekrar burada en yakın zamanda dönüp Ona yönelerek,  
böylece hemen ve en ciddi bir şekilde Ondan bağışlanma dilemediği takdirde; 85/10 = 4/17)--                       
hazırladı onun için koca bir çile. 
94-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık adım attığınız zaman Al-lahın o yolunda, (önce) açıkça 
anlayın. Ve asla demeyin artık (böylece) kabul edip bırakmış kimse için size o teslimiyet (şartını) 
(2/256 & 60/9): (Ama) değilsin sen bir inanan! ta ki (böylece) arayasınız diye bu yakın hayatın 
yararını. Ve (asla unutmayın ki), Al-lahın katındadır o çok kazanımlar (48/19-20)! Böyle idiniz  
(siz de) daha önce, ve (sonra) lutfetti Al-lah sizin üzerinize (3/164). Öyleyse, artık (her daim, 
önce) açıkça anlayın. Şüphesiz, Al-lah (tüm) o çalıştıklarınızdan (17/84) haberdardır. 
95-  Asla eşit olamaz (şimdi) inananlardan -(böyle) bir darlık içinde; 9/91 & 24/61 olmaksızın-                
o oturanlar ile, o (böylece) gayret edenler Al-lahın o yolunda (9/111), mallarıyla ve canlarıyla. 
Lütuflandırdı Al-lah o (böylece) gayret edenleri (25/52), mallarıyla ve canlarıyla, o oturanların 
üzerine, koca bir ücret (ile). 
96-  (Yüksek) derecelerle Ondan (3/163), ve bir bağışlanma ve bir acıma (ile). Ve Al-lah  
(bu takdirde; 25/70 her daim) en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
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97-  Ama şüphesiz o kimseler ki, vefat ettirdiler (şimdi) onları o melekler, --19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” de (39/23) gerçekte böylece yalanlamış ve itelemiş  
olarak-- haksızlık ediciler (39/23-25) iken (kendi) canlarına; (ve) dediler: Ne halde idiniz (siz)? 
Dediler: Biz zayıf bırakılmışlar idik o yerin içinde! Dediler: Peki, değil miydi Al-lahın o yeri 
(yeterince) geniş, ki (böylece) göç edesiniz onun içinde (4/100)? O şahıslar, (işte), artık onların 
(son) barınma yerleri (bu inkarcılık ve yalancılıklarından ötürü) o batak (olacaktır); ve ne çirkin 
bir varış yeridir (o)! 
98-  Sadece (müstesna) o zayıf bırakılmış olanlar, o adamlardan ve kadınlardan ve çocuklardan, 
(çünki) güç yetiremiyorlar (diye) bir çareye, ve dolayısıyla, (gerçekten) iletilemiyorlar bir  
(göç edecek) yola da. 
99-  O şahıslar, (işte), artık umulur ki, Al-lah affedecektir onları. Ve (çünki) Al-lah (bu takdirde; 
2/286 her daim) en affedicidir, en bağışlayandır. 
100-  Ve (şimdi) her kim --(kendi yurdunda bu inancından; 3/84 ötürü baskı ve zulme uğratıldığı, 
veya uğratılabileceği için; 16/110)-- göç ederse Al-lahın o yolunda (9/111), bulur o yerin içinde 
birçok (başka) yerleşkeler, ve bir genişlik. Ve de artık (şimdi) her kim çıkarsa (kendi) evinden  
--(özellikle, böyle bir Ziyaret amacıyla da; 3/96-97)-- bir göç edici olarak Al-laha ve o 
gönderilmişine (=Misak Elçisi; 27/91) doğru, sonra yetişirse ona (o yolda) ölüm, (bu takdirde) 
muhakkak onun ücreti artık düşmüştür böylece (bizzat) Al-lahın üzerine (3/157)! Ve Al-lah  
en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
101-  Ve artık adım attığınız zaman o yerin içinde, yoktur sizin üzerinize bir günah  
kısaltmanızda o (namaza durup Onu) destekleyişleri (2/238), eğer korktuysanız sizi (böylece) 
inletebileceğinden (85/10) inkar etmiş o kimselerin. (Çünki) şüphesiz, (bu) inkarcılar (2/26-27)  
sizin için açık bir düşmandırlar. 
102-  Ve sen (şimdi) onların içinde olup, (böylece) ayakta kıldırdığında onlara o (namaza durup                 
Onu) destekleyişi, o halde, (ilkin) gelip ayakta dursun onlardan bir zümre de seninle birlikte, ve 
alsınlar (yanlarına) silahlarını da. Ve (tüm bu gibi Ayetleri: 1/1-7 & 59/22-24 & 17/111 & ... 
okuyup, böylece Onu destekledikten sonra, en sonunda da Onun huzurunda tekrar böylece  
tekbir getirerek; 17/111 böylece de manen) eğilip (55/6) bitirdikleri zaman (o destekleyişi),  
artık onlar (geçip) dursunlar sizin arkanızda.  
Ve (ardından) gelsin diğer zümre, henüz (namaza durup Onu) desteklememiş olan, ve (şimdi 
onlar da, tüm bu gibi Ayetleri: 1/1-7 & 2/255 & 112/1-4 & ... senin peşinden okuyup, böylece 
Onu) desteklesinler seninle birlikte, ve alsınlar tedbirlerini ve silahlarını. Çünki arzuladı  
şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler, keşke bir an habersiz kalsanız (diye)  
o silahlarınızdan ve eşyalarınızdan, ta ki çullanabilsinler sizin üzerinize, tek bir çullanışla!  
Ama yoktur günah sizin üzerinize, eğer olduysa size bir güçlük --(batıdaki bu kutsal beldeye; 
27/91 has olan)-- o (mevsimlik) şiddetli yağıştan (ötürü), veya hasta olduysanız, (beriye) 
koymanızda o silahlarınızı; ama (her vakit) alın tedbirinizi! Şüphesiz, Al-lah hazırladı  
(bu) inkarcılar (2/26-27) için --(bu kalleşliklerinden; 2/26 en kısa zamanda vazgeçip, burada 
doğrulukla derhal ve böylece Al-laha yönelmedikleri takdirde; 3/88-89)-- (en sonunda da 
böylece) rezil edici bir çile (8/50-51)! 
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103-  Ve (böylece) kılıp bitirdiğiniz zaman (namaza durup Onu) destekleyişi, artık anın (yine) 
Al-lahı, (bu kez) ayakta dolaşır iken, ve oturmuşlar iken, ve yanlarınız üzere (yatmışlar) iken.  
Ve (güvenle) yatıştığınız zaman, --(bu kez herkes her seferinde yukarıdaki o her iki rekatı da  
peş peşe okuyup aynen uygulayarak, böylece her vakit hakkıyla)-- ayakta tutun bu (namaza 
durup Onu) destekleyişi. Şüphesiz, bu (namaza durup Onu) destekleyiş artık tüm (bu) inananlar 
(5/48) üzerine böylece --(günde 3 kez olmak üzere)-- vakitleri --(burada Onun tarafından 
böylece: 11/114 & 2/238)-- belirlenmiş bir yazıttır.  
 
**  Yüce Rabbimiz tarafından, içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, böylece aslen  
hz. Muhammedin (üzerine Selam olsun) soyundan çıkarılıp gönderileceği vadedilmiş olan  
bu “Misak Elçisinin,” aslen böylece hz. Muhammede (üzerine Selam olsun) “huluk” (=Kurani tekst) 
açısından burada böylece aynen benzer olup, ancak “halk” (=Đlahi hükümler) açısından ise, temelde  
farklı olabileceğini, bu sebeple, aslen yine şerefli atası hz. Muhammedin (üzerine Selam olsun)  
en temelde o ana ümmeti (=Đsmail oğulları: Suudi Araplar) için iletip Onun emriyle farz kılmış olduğu 
tüm o Đlahi hükümlere onlar için şimdi de aynen böylece saygılı kalıp, bunların onlar tarafından aynen ve 
titizlikle uygulanmasını önemle tavsiye etmeye devam edecek olmakla birlikte, diğer tüm Milletler için 
ise, daha uygun ve Evrensel olan bu gibi farklı Đlahi hükümleri yüce Al-lahın izni ve emriyle, ve de  
şerefli atası hz. Muhammedin (üzerine Selam olsun) bu hususta da ona vermiş olduğu tam onay ve 
desteğiyle, burada artık nasıl aynen böylelikle yerine getirmiş olacağına yakından tanık olabilmek için, 
lütfen, şimdi o “Devasa Bir Mucize 1 & 2,” ve sonra da o “Şaşılacak Bir Mucize” dosyalarını  
bu bağlamda da tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin.      
 
104-  Öyleyse, asla gevşemeyin --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o her iki tarafta-- o (inkarcı) 
halkı arayıp --o alt bölgeye-- indirmekte (48/16)! Eğer siz (böylece) sıkıntı çekiyor idiyseniz, 
şüphesiz onlar da (böylece, onun yolunda mücadele verip) sıkıntı çekiyorlar (4/76), sizin 
(böylece, Onun yolunda mücadele verip) sıkıntı çekiyor olduğunuz gibi (4/76). Ve (siz) ümit 
ediyorsunuz Al-lahtan (onların) hiç ümit etmediklerini (61/10-13)! Ve Al-lah en bilendir,  
en buyurgandır. 
105-  (Đşte), şüphesiz Biz (böylece) indirdik sana o “Yazıtı” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23) bir Gerçek olarak,  
ta ki (artık) buyruk veresin diye ahalinin arasında (aynen ve sadece; 6/114) Al-lahın sana 
(burada) gösterdikleriyle. Öyleyse, (bunun ardından) asla olma o ihanetçilere (4/60) bir  
taviz verici. 
106-  Ve böylece (daima) bağışlanma dile Al-lahtan (47/19). Şüphesiz, Al-lah (bu takdirde;  
3/147-148 her daim) en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
107-  Ve asla mücadele etme şimdi (böylece) kendi canlarına ihanet eden o kimselerden (yana).  
Çünki şüphesiz, Al-lah sevmez o pek ihanetçi, pek suçlu (45/6-7) olan kimseleri. 
108-  (Đşte), saklı tutuyorlar onlar ahaliden, ve saklı tutamıyorlar Al-lahtan! Çünki O  
onlarla birliktedir (böylece) planlarlarken (Onun) asla hoşnut olmadığı (hariç/dışta olanları) o 
“Deyişten” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Deyişine” bir atıftır burada yine 
en başta, böylece: 13/33)! Ve Al-lah onların tüm (bu) çalıştıklarını (41/40) bir kuşatıcıdır. 
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109-  Ama (işte) sizler, bu şahıslarsınız; (bir kısmınız) hala mücadele ettiniz onlardan (yana)  
bu yakın hayat içinde! (Peki), ama kim mücadele edebilecek Al-laha karşı onlardan (yana),  
o kalkış gününde (41/40)? Veya kim olacak onlara (orada) bir (koruyucu, yardımcı)  
dayanak (45/34-35)?                             
110-  Öyleyse, (şimdi) her kim çalışır da bir çirkinlik için, veya haksızlık eder de kendi canına, 
sonra (derhal) bağışlanma dilerse Al-lahtan, bulur Al-lahı (böylece) en bağışlayıcı, en acıyan 
(3/135-136) olarak. 
111-  Ve her kim de kazanırsa bir suç (4/50 & 2/219 & 2/283 & ...), yalnızca kazanır onu  
kendi canı aleyhine. Ve Al-lah en bilendir, en buyurgandır. 
112-  Ve her kim kazanırsa bir hata, veya bir suç, sonra (bir de) atarsa onu bir başkasının üzerine, 
(böylece) muhakkak yüklenmiştir (o) bir karalama, ve açık bir suç! 
113-  Ve eğer olmasaydı Al-lahın o Lütfu senin üzerine, ve Onun o Acıması (10/57-58), mutlaka 
meylettiydi onlardan bir zümre (şimdi) seni de saptırmayı; ama (onlar) saptıramıyorlar, ancak 
kendi canlarını! Ve (onlar) sana asla darlık veremezler, hiçbir istemle. Çünki (böylece) indirdi 
Al-lah senin üzerine o “Yazıtı” (39/23) ve o “Buyuruyu” (54/5), ve (böylelikle de) öğretip 
bildirdi sana (daha önce) hiç bilmiyor olduğunu (11/49).  
Ve işte, (böylelikle) Al-lahın o “Lütfu” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Lütfuna” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 10/58) senin üzerine, çok büyük oldu! 
114-  Yoktur bir iyilik çoğunun içinde (onların) o söyleşmelerinin, ancak sadece emreden kimse 
(böylece) bir bağış yapmayı (9/60), veya (böylece) bir tanınmış pratiği (3/110), veya (böylece) 
bir düzelticilik etmeyi (2/224) ahalinin arasında. Ve kim yaparsa bunları, arayarak Al-lahın 
hoşnutluğunu, (Biz de) ileride vereceğiz ona koca bir ücret. 
115-  Ama (şimdi) her kim ayrılıp diklenirse o gönderilmişe (=Misak Elçisi; 7/158) karşı,  
o “Đletinin” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada 
böylece yine, en başta: 39/23) kendisi için (burada) tam açığa çıkmasının peşinden, ve  
(sonra da) izlerse bu inananların yolunun dışındakini (6/151-153), Biz de artık çeviririz onu 
(kendisinin) o yüz çevirdiğine, ve (bu takdirde; 4/18 sonunda da) sokup yaslandırırız onu  
o batağa; ve ne çirkin bir varış yeridir (o)! 
116-  Şüphesiz, Al-lah asla bağışlamaz Kendisine (buyruğunda başka bir kimsenin, veya 
nesnenin) ortak koşulmasını (18/26); ama bağışlar bundan başkasını, (böylece bu takdirde) kimin 
için isterse (4/17). Ve ama kim (bu şekilde ömür boyu inatla; 4/18 buyruğunda) ortak koşarsa 
(başka kimseleri, veya nesneleri) Al-laha (9/31 & 41/37 & ...), muhakkak (böylelikle)  
sapmıştır (onlar), uzak bir sapkınlıkla! 
117-  Böylece, isteyip çağırmıyorlar (onlar) Ondan başka, sadece o dişileri (53/27); ve böylece,  
isteyip çağırmıyorlar, (aslında) sadece o pek alışık şeytanı! 
118-  Lanet etti ona Al-lah. Ve (o da) dedi: Öyleyse, mutlaka ben de (böylece) edinip alacağım   
(Senin) o hizmetkarlarından şart kılınmış bir hisse (38/82-83)! 
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119-  Ve mutlaka saptıracağım onları, ve mutlaka (böylece) kuruntulara sevkedeceğim  
onları (2/78)! Ve mutlaka emredeceğim onlara, (böylece) kesip atsınlar diye --şimdi, 19 kodlu  
o Tablolarda da, o sol tarafta-- o “davarların” kulaklarını; ve mutlaka emredeceğim onlara, 
(böylece) başkalaştırıp bozsunlar diye --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta-- 
o “yaratışını” Al-lahın.  
Öyleyse, artık kim (böylece) edinirse o şeytanı (kendisine) bir rehber (7/30) Al-lahın dışında, 
muhakkak kaybetmiştir (o), açık bir kaybedişle! 
120-  (Đşte), söz veriyor (o şeytan) onlara, ve (böylece) kuruntulara sevkediyor onları (2/78-79); 
ve söz vermiyor onlara o şeytan, (aslında) sadece (böyle) kandırılışı (6/112-113). 
121-  O halde, o şahıslar, (işte), onların (son) barınma yerleri o batak (olacaktır), ve asla 
bulamayacaklar ondan hiçbir kaçış imkanı! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (119), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel bağlamdaki  
o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi ilkin o “Şahane Bir Mucize,” 
ve sonra da o “Haşmetli Bir Mucize” dosyalarını  
--(özellikle, orada ilk dosyadaki 19 kodlu o muhteşem Tabloda aynen böylece o sol tarafta yer alan  
o (=el-naam/el-enam: o davar/o davarlar), ve orada ikinci dosyadaki 19 kodlu o muhteşem Tabloda 
böylece o sağ tarafta yer alan o (=el-Halik: o Yaratıcı) ifadelerine, ve bunların orada yukarıda  
işaret edilen bu tarz şeytanın etkisi altındaki art niyetli ve hastalıklı bazı kimseler tarafından nasıl ilkin  
“kesilip atılmak,” ve de sonra “başkalaştırılıp bozulmak” suretiyle geçersiz kılınmak istenmiş olacağına 
özellikle dikkat ederek, lütfen,)--   
muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
**  Yukarıdaki bu Ayette (119) ayrıca şimdi, içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yine 
şeytanın etkisi altındaki art niyetli ve hastalıklı bazı kimseler tarafından bu gibi bazı hayvanların,  
yüce Rabbimiz tarafından en başta yine mükemmel bir Simetri ile ve karşılıklı “ikililer” halinde (36/36) 
yine en üstün Matematik hesaplarla takdir edilip yaratılmış olan o DNA ve genetik kodlarıyla oynanarak, 
böylece bu canlıların (kulak gibi) bazı organ kaybına uğratılabilecekleri, ve yüce Rabbimizin tasvip 
etmemiş olacağı bazı diğer (bu mükemmel Simetrileri bozulup başkalaştırılmış) bozuk yaratış hallerine 
çevrilebileceklerine de önemle işaret edilip, bu konuda tüm insanlara böylece (bu gibi şeytani çarpık 
faaliyetlerden en başta kendileri kesinlikle uzak durmaları, ve güçleri yettiği oranda da bunları mutlaka  
tüm insanlık içinde de kesinlikle menedip caydırmaları konusunda da; 22/41) en kritik bir hatırlatma ve 
uyarıda da bulunuluyor olmalıdır, yüce Rabbimiz tarafından böylece de, en başta.    
 
122-  Ama şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için çalışmış (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru çalışmalara bir atıftır 
böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler; (işte), girdireceğiz (Biz) onları o bahçelere, 
altından nehirler akan, sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde, sonsuzca!  
Al-lahın sözüdür (bu), bir gerçek (olarak)! Ve (işte), artık kim daha doğru (olabilir) Al-lahtan 
(böyle) bir “Deyişte” (=69/40-43)? 
 
 
 
 



Bölüm  4           95  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
123-  Değildir ne sizin kuruntularınıza göre, ve ne de o Yazıt grubunun (3/3-4) kuruntularıyla; 
(ancak şöyledir): Her kim çalışırsa şimdi (böylece) bir çirkinlik için (9/37), artık onunla 
karşılıklandırılır. Ve (yaptığı bu gibi çirkinliklerden ötürü; 9/37 & 13/33 & ... en sonunda)  
asla bulamayacaktır kendisi için Al-laha karşı ne bir (koruyucu) rehber, ve ne de bir  
yardımcı (10/27)! 
124-  Ve (şimdi) her kim de çalışırsa o Düzelticiliklerden (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru çalışmalara bir atıftır böylece burada 
yine, en ilkin: 2/25-26), erkek veya dişi (olsun), ve o (böylece) bir inanan (2/25-26) iken;  
(işte), o şahıslar gireceklerdir o bahçeye, ve asla haksızlığa uğratılmayacaklar, bir çekirdek  
kadar (bile)! 
125-  O halde, artık kim daha güzel (olabilir) Ergide, şimdi (böylece) teslim etmiş (o) kimseden 
yüzünü Al-laha (3/84), ve o --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler en güzel Anlatısı 
(39/23) üzerinde böylelikle erdemlice çalışarak yine, en ilkin-- bir güzellik edici (39/34) iken,  
ve de izlemiş Đbrahimin o uygulamasını (6/161), (Al-lahı) birleyici (olan)! Ve (işte), edindi  
Al-lah (bu dosdoğru uygulamasından da ötürü; 6/161) o Đbrahimi bir dost! 
126-  Ve Al-lah içindir, (tüm) o göklerin içindekiler, ve o yerin içindekiler (16/49). Ve Al-lah  
her istem berisinde bir kuşatıcıdır. 
127-  Ve görüş istiyorlar senden o kadınlar hakkında? De ki: Al-lah (şimdi) o görüşü  
(böylece) veriyor size onlar hakkında: Sizin üzerinize aktarılıp iletilen, (bu) Yazıtın içinde,  
o yetim kızlar hakkında, o kimseler ki (olgunluk çağına tam erişmiş olmadıkları için; 4/6)  
henüz vermiyorsunuz onlara kendileri için (ana babalarından, yakınlarından, vs. miras olarak 
kalıp) yazılmış olanı, ve (ayrıca) umuyorsunuz onları --(kendilerine ana babalarından, 
yakınlarından, vs. kalmış olan bu mirasa fiilen kavuşmalarından sonra, kendileri de diledikleri 
takdirde, kendi oğullarınıza)-- nikahlamayı da, ve (toplumdaki diğer tüm) o zayıf bırakılmışlar  
(hakkında) da o çocuklardan, ve (böylece her daim) ayakta tutmanızı (toplumdaki bu, ve diğer 
tüm) o yetimler için de tam adaleti. Ve (sonra) ne yaparsanız (böyle de) bir “Đyilikten” (16/30), 
şüphesiz Al-lah onu en bilendir! 
128-  Ve eğer bir (hanım) kişi korktuysa kocasından (gelebilecek) bir diklenmeden, veya bir  
yüz çevirmeden, yoktur günah onların ikisi üzerine düzelticilik etmelerinde kendi aralarında, 
(tam) bir düzeltiyle. Ve düzelticilik (her zaman) daha/en iyidir; ve (çünki) hazır kılınmıştır  
o canlar doymazlığa (64/16). Ve (sonra) eğer (böylece de) güzellik ederseniz (39/34), ve 
sakınırsanız (39/33), şüphesiz Al-lah (tüm) o çalıştıklarınızdan (2/25) haberdardır! 
129-  Ama asla başaramazsınız (sosyal ilişkilerde) tam denk davranmayı (ailenizdeki  
tüm) o kadınlar arasında, (bunu) ne kadar isteseniz de. Öyleyse, artık (bu gibi tüm sosyal 
ili şkilerde) eğilim göstermeyin hepten bir eğilimle (karınıza, ve kızınıza, vs.), ve bırakmayın  
onu (=ananızı, ve kızkardeşinizi, vs.) unutulup askılanmış gibi. Ve (sonra) eğer (böylece de) 
düzelticilik ederseniz (2/25), ve sakınırsanız (2/177), şüphesiz Al-lah en bağışlayıcıdır,  
en acıyandır. 
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130-  Ama eğer yine de --(en temelde bu yüzden, yani koca tüm bu gibi sosyal konularda  
hep anasının sözüne itibar etti, karısına hiç yüz vermedi vs. gibi bir nedenden ötürü)-- ayrılırlarsa  
o (karı koca), (boşanmalarından sonra da, başka kapılardan) zenginlik verir Al-lah her birine, o 
Kendi genişliğinden. Ve Al-lah (rahmetiyle) en geniştir, en buyurgandır. 
131-  Ve Al-lah içindir, (tüm) o göklerin içindekiler, ve o yerin içindekiler (16/49). Ve 
muhakkak salık verdik (Biz) kendilerine Yazıt verilmiş o kimselere sizden önce (=Yahudiler, 
Hristiyanlar, Araplar; 3/3-4), ve (burada) sizlere de: Artık (böylece) sakının Al-lahtan (2/177)!  
Ama eğer yine de şimdi (böylece) inkar ederseniz (2/26-27), (bilin ki), şüphesiz Al-lah içindir, 
(tüm) o göklerin içindekiler, ve o yerin içindekiler (16/49). Ve Al-lah (hiç kimseye ihtiyacı 
olmayan; 14/8) en zengindir, en övülendir. 
132-  Ve Al-lah içindir, (tüm) o göklerin içindekiler, ve o yerin içindekiler (16/49-50)!  
Ve yeter Al-lah --(tüm inananların böylece her vakit sadece Kendisine dayanıp güvenecekleri; 
3/160 en sağlam)-- bir dayanak (olarak). 
133-  Eğer isterse, göçüp gidici kılar O sizi (6/38), ey ahali, ve (yeni bir yaratış olarak,  
böylece de) getirir başkalarını (14/19)! Ve Al-lah bunun üzerinde tam ölçücüdür! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayette, yüce Rabbimizin bu hitabını en başta tüm insanları, --ve sonra insanlarla 
beraber böylece Onun tarafından temelde (özellikle, anatomik ve genetik açıdan) tam benzer/aynı statüde 
anılmış olan tüm bu diğer canlı topluluklarını (bkz. 6/38) da-- kapsayabilecek genel bir hitap olarak 
aldığımızda, böylece bugün yeryüzündeki tüm ciddi bilim adamları tarafından açıkça gözlenmiş ve kabul 
edilmiş olan: o her tür canlı toplulukları içinde ancak ilkin belirli bir grubun o ana topluluktan ayrılarak 
başka bir coğrafi bölgeye “göç edip gitmesinin” ardından, bu canlı türü içinde böylece anatomik ve 
genetik açıdan bazı farklılıklara uğrayan yeni ve “başka” bireylerin ortaya çıkmış, ve çıkabiliyor olması 
bilimsel gerçeğine de en Mucizevi bir atıf olduğunu da böylelikle açıkça idrak edebilecek olmalıyız 
burada, en başta.   
(Yukarıda yüce Rabbimizin en hikmetli bir tarzda kullanmış olduğu o (=yuzhibkum: göçüp gidici kılar) 
ifadesinin Kitapta Onun tarafından aslen yine böylece “bir yerden bir yere göçüp gitmek” anlamında da  
net olarak kullanılmış olduğunu en başta buralarda da idrak edebiliriz. (27/28 & 12/13, 87 & 60/11 & ...)  
Daha sonra yukarıdaki Ayetin en sonunda, yüce Rabbimizin o (=Kadiren: Tam Ölçücü) ismini orada 
özellikle vurgulamış olması, günümüzde daha yeni keşfedilmiş olan ve tüm ciddi bilim adamları 
tarafından en büyük bir hayranlıkla tesbit edilmeye de devam edilmekte olan: o tüm bu anatomik ve 
genetik değişikliklerin en temelde en Üstün bir Matematiksel denklem ve hesap üzere gerçekleştiği, ve 
böylece sonuçta DNAda mevcut (yine her iki tarafta esasen “19” ile kodlu; 41/53) o mükemmel 
Simetrinin ve karşılıklı “ikililerin” her daim tam denk ve eşit sayılarda muazzam bir Ölçü içinde 
planlanmış olarak, tüm bu (mikro/küçük, veya da makro/büyük çapta) Evrimsel Yaratış fenomenlerinin 
ancak böylelikle yüce Rabbimizin bu en Üstün kudret ve iradesi altında vuku bulmakta olduğu  
gerçeğine de en Mucizevi ve Hikmetli bir atıf olduğunu da böylelikle netçe idrak edebilecek olmalıyız 
burada, en başta! 
        
134-  Ve her kim diliyor idiyse bu yakın zamanın ödülünü, (bilsin ki), ancak (böylece) Al-lahın 
katındadır bu yakın zamanın, ve de o sonraki zamanın ödülü (3/147-148)! Ve Al-lah en işiticidir,  
en görendir. 
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135-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık olun ayakta tutucular o adaleti, (dosdoğru) tanıklar 
(olarak) Al-lah için, eğer aleyhine (olsa bile) kendi canlarınızın, veya ana babanın, ve yakınların.  
Eğer zengin veya fakir olsa dahi, Al-lah en yakındır onlara. Öyleyse, asla izlemeyin hevesi,  
(onların arasında) denk davranmayasınız diye. Ama eğer (yine de) eğip bükerseniz (sözlerinizi), 
veya yüz çevirirseniz, (bilin ki), şüphesiz Al-lah (tüm) o çalıştıklarınızdan haberdardır (99/8)! 
136-  Ey inanmış o kimseler, o halde, artık inanın Al-laha ve o gönderilmişine (=Misak  
Elçisi; 7/158), ve o “Yazıta” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına”  
bir atıftır burada yine, en başta: 39/23) o şey ki (böylece) indirdi o gönderilmişinin (=Misak 
Elçisi; 39/41) üzerine, ve o Yazıta o şey ki (böylece) indirdi (=Tevrat, ve Đncil, ve Kuran; 3/3-4) 
daha önce. Ve (şimdi) her kim inkar ederse Al-lahı (67/6-9), ve o meleklerini (2/98), ve  
o Yazıtlarını (3/119), ve o gönderilmişlerini (4/150), ve o son günü (4/38), artık muhakkak 
sapmıştır (onlar), uzak bir sapkınlıkla!  
137-  Şüphesiz o kimseler ki, (ilkin) inandılar, sonra inkar ettiler, sonra (yine) inandılar, sonra 
(yine) inkar ettiler, sonra da (iyice) arttırdılar o inkarı (2/26-27); öyleyse, değildir Al-lah  
artık bağışlayacak onları (3/90), ve ne de (böylece) artık --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine, en ilkin-- “iletecek” (39/23) onları  
bir yola (4/168-169)! 
138-  Öyleyse, artık müjdele o ikiyüzlüleri: Şüphesiz, onlar için acıklı bir çile (var olacaktır)! 
139-  O kimseler ki şimdi (böylece) ediniyorlar o inkarcıları kendilerine (dost, arkadaş)  
rehberler (60/9), o inananların dışında. (Peki), onların yanında mı arıyorlar o üstünlüğü?  
Ve şüphesiz, o üstünlük Al-lah içindir, tümüyle (63/8)! 
140-  Ve muhakkak (şimdi) indirdi (O) sizin üzerinize (bu) Yazıtın içinde, (şöylece):  
Đşittiğiniz zaman Al-lahın o “Đşaretlerini” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) inkar ediliyor 
(iken) onlar, ve alay ediliyor (iken) onlarla, o halde, (artık) asla oturmayın onlarla birlikte,  
ta ki (onlar) dalıncaya kadar onun dışında bir söze; (yoksa) şüphesiz siz de, o zaman, onların 
aynısı (olursunuz)! Şüphesiz, Al-lah (bu takdirde; 4/18 en sonunda) toplayacaktır o ikiyüzlüleri 
ve o inkarcıları (74/31) o batağın içine, topluca! 
141-  O kimseler ki (şimdi) gözetleyip duruyorlar sizi; ve eğer olduysa sizin için bir (zaferli) 
açıveriş Al-lahtan, dediler: Değil mi idik (biz) sizinle birlikte? Ve eğer olduysa o inkarcılar için 
bir hisse, dediler: Desteklemedik mi (biz) sizi, ve korumadık mı sizi (böylece) o inananlardan? 
Öyleyse, artık Al-lah buyruk verecektir sizin aranızda, o kalkış gününde. Ve asla kılmayacaktır  
(o vakit) Al-lah o inkarcılar (2/26-27) için, o inananların (2/25-26) üzerine bir yol (83/29-36)! 
142-  Şüphesiz, o ikiyüzlüler (şimdi) böylece (güya) aldatıyorlar Al-lahı, ve böylece (aslında)  
O aldatmaktadır onları. Ve (çünki) kalktıkları zaman o (namaza durup Onu) destekleyişe (2/238), 
kalktılar (ancak) tembeller (olarak). Gösteriş yapıyorlar ahaliye (4/38), ve (aslen) anmıyorlar  
Al-lahı, sadece azıcık. 
143-  Bocalayıcılardır (onlar) bunların ortasında; değildirler bu (inkarcı; 2/26-27) şahıslarla,  
ve değildirler bu (inanan; 2/25-26) şahıslarla! Ve kimi (en başta bu kendi dönekliklerinden ve 
yalancılıklarından ötürü; 9/75-77) saptırırsa Al-lah, artık asla bulamazsın onun için bir yol. 
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144-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık asla edinmeyin (bu karakterdeki; 60/9) o inkarcıları 
kendinize (dost, arkadaş) rehberler (60/9), o inananların dışında. (Yoksa) diler misiniz (siz) 
kılmayı (şimdi) Al-lah için (böylece) kendi aleyhinize açık bir ispat (60/1-2)? 
145-  Şüphesiz, o ikiyüzlüler en alt tabaka içinde (olacaklardır) o ateşten. Ve asla bulamazsın 
(sen) onlar için hiçbir yardımcı. 
146-  Sadece (müstesna) şimdi (en yakın sürede; 4/17) dönüp (Ona) yönelmiş o kimseler ve 
(böylece) Düzelticilik etmiş (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları 
uğrunda yapılacak o Dosdoğru çalışmalara bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26),  
ve tutunmuşlar Al-laha, ve (artık) has kılmışlar (böylece) o Ergilerini (39/2-3) Al-laha;  
(işte), o şahıslar artık (bu) inananlarla (2/25-26) birliktedirler! Ve ileride verecektir Al-lah  
tüm (bu) inananlara (2/25-26) koca bir ücret. 
147-  (Đşte), ne yapsın Al-lah sizi çilelendirip de, eğer (şimdi) şükrederseniz (76/3) ve (böylece) 
inanırsanız (2/25-26)? Ve Al-lah (bu takdirde) en değer verendir (76/22), en bilendir. 
148-  Ve sevmez Al-lah söylenmesini çirkin bir sözün, sadece (müstesna) kendisine haksızlık 
edilmiş kimse. Ve Al-lah en işiticidir, en bilendir. 
149-  Eğer açığa vurursanız bir iyiliği, ya da saklı tutarsanız onu (2/271), veya affederseniz  
bir çirkinliği (3/134); şüphesiz, Al-lah da (buna karşılık, sizi) en affedicidir, (günahlarınızı)  
en (ölçüp) kısıcıdır. 
150-  Şüphesiz, (şimdi) inkar eden o kimseler Al-lahı ve o gönderilmişlerini (3/84), ve dileyenler  
ayırmayı Al-lahın ve o gönderilmişlerinin arasını (2/136), ve (buna binaen) diyenler: (Đşte), biz 
ancak inanırız onların bazısına, ve inkar ederiz bazısını! ve (böylelikle) dileyenler edinmeyi  
bu tarz (inanç ve inkar) arasında bir yolu; 
151-  (Đşte), o şahıslar, onlar artık gerçekten inkarcılardır! Ve hazırladık Biz (böyle) inkarcılar 
için rezil edici bir çile. 
152-  Ama (şimdi) inanmış o kimseler (böylece) Al-laha ve o gönderilmişlerine (3/84), ve asla 
ayırmayanlar onlardan (hiç) birinin arasını (2/136); (işte), o şahıslar, ileride verecektir (O)  
onlara o ücretlerini (29/58)! Ve Al-lah en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
153-  Soruyor (şimdi) sana o Yazıt grubu (=Yahudiler; 3/3) indirmeni onların üzerine gökten  
bir Yazıt! Ve muhakkak sorduydular Musaya bundan daha büyüğünü, ve dediler: O halde,  
haydi göster bize Al-lahı, açıkça! ve (bunun üzerine) yakalayıp aldı onları o yıldırım, (bu) 
haksızlıklarından (ötürü). Sonra edindiler o buzağıyı, o Açık Belgelerin tam onlara gelmesinin 
peşinden (20/88-98). Ama (sonra) böylece (yine de) affettik bunu da (2/54); ve verdik Musaya 
açık bir ispatı. 
154-  Ve yükselttik onların üstüne o tepeyi, o misaklarından (2/83-84) (ötürü). Ve dedik onlara: 
O halde, haydi girin (şimdi) o kapıdan, (Onun huzurunda) eğilmişler (olarak)! Ve (yine) dedik  
onlara: Asla azgınlık etmeyin o sebt içinde (7/163)! Ve (böylece de) aldık onlardan kesin bir  
misak (5/12). 
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155-  Ve (şimdi de) böylece bozmalarından ötürü (bu) misaklarını (2/27), ve inkarlarından 
(ötürü) Al-lahın o “Đşaretlerini” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), ve 
öldürmelerinden o havadisçileri (5/60) o Gerçeğin dışındakilere (45/6-7) dayanarak, ve 
deyişlerinden: (Buna karşı) kalplerimiz zırhlıdır! Hayır, damgaladı Al-lah (şimdi) onların üzerini, 
(bu) inkarlarından (ötürü). Öyleyse, (böyle haksız ve nankörce davranmaya devam ettikleri 
sürece) inanmayacaklar, sadece onlardan (sağduyulu ve erdemli davranacak) bir azınlık  
hariç! (bu hususta, lütfen, şimdi hem de tekrar bkz. Đşaya 10/21-22)        
 
**  Yüce Rabbimiz tarafından yukarıda böylece haber verilen bu tip hastalıklı ve inkarcı birçok 
Yahudilerin, zaten en başta hz. Davud (üzerine Selam olsun), ve sonra hz. Đşaya (üzerine Selam olsun) 
tarafından da --şimdi yüce Rabbimize ait tüm bu 19 kodlu, muhteşem Planlamalara karşı sergilemiş 
olacakları bu tümüyle haksız ve nankör tutumları sebebiyle-- nasıl açıkça haber verilip en evvelden beri 
bu yüzden şiddetle kınanmış ve lanetlenmiş olduklarına da yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi  
o “Devasa Bir Mucize 1,” ve sonra o “Haşmetli Bir Mucize,” ve sonra da o “Ulaştıran Bir Mucize” 
dosyalarını da bu bağlamda tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin. 
 
156-  Ve (böylece) inkarlarından (ötürü), ve (hala) deyip atmalarından (ötürü) Meryem üzerine  
o koca iftirayı (19/27-28). 
157-  Ve (hala) demelerinden: Şüphesiz biz öldürdük o Mesih, Meryem oğlu Đsayı, Al-lahın  
o gönderilmişi! Ama onu öldüremediler ve onu asamadılar, ve fakat (bu iş) benzeştirildi onlara.  
Ve şüphesiz, (şimdi) aykırılığa düşmüş o kimseler onun (=hz. Đsanın) hakkında, (dolayısıyla)  
hala bir tereddüt içindeler ondan (=onun o hak peygamberliğinden, ve Al-lah tarafından  
kendisine öğretilmiş olan tüm o hak sözlerinden). Yoktur onlar için (şimdi) onun hakkında  
(o) “Bilgiden” (=buradaki 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Bilgisine”  
önemli bir göndermedir böylece yine, en ilkin: 4/166) yana (hiçbir anlayış), ancak sadece (hala) 
sanıyı izleme! Ve onu kesinlikle öldüremediler (onlar). 
158-  Hayır, (böylece) yükseltti Al-lah onu Kendisine (3/55)! Ve Al-lah en üstündür,  
en buyurgandır. 
 
**  Yüce Rabbimizin o bazı inkarcı ve despot Yahudiler tarafından (çarmıha gerilmek suretiyle) 
asılmadan ve öldürülmeden hemen önce, hz. Đsayı (üzerine Selam olsun) böylece bizzat Kendisinin  
vefat ettirip derhal Kendi katına yükseltmiş olduğunu (3/55) şimdi Đncilde de aynen böylece idrak 
edebiliyoruz ilkin. (bkz. Đncil-Matta 26/64) Bunun ardından, şimdi hz. Đsanın (üzerine Selam olsun)  
--o vakit, henüz böylece Onun katına yükseltilmeden önce-- yüce Rabbimizden öğrenip aynen iletmiş 
olduğu tüm o hak Sözlerin, içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından 
böylece gönderilmiş olacağı kesin olarak bildirilmiş olan bu en kritik ve önemli “Misak Elçisini/Bilgisini” 
nasıl açıkça ve en Mucizevi tarzlarda haber vermiş olduğuna yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi 
o “Devasa Bir Mucize 1,” ve sonra o “Enfes Bir Mucize,” ve sonra da o “Şahane Bir Mucize” dosyalarını 
bu bağlamda tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en başta. 
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159-  Ve (şimdi) yoktur o Yazıt grubundan (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar; 3/3-4) (hiçbir 
kimse ki), sadece mutlaka (artık) inanmalıdır ona (=hz. Đsaya), (kendi) ölümünden önce;  
ve (sonra) o, böylece olacaktır o kalkış gününde onların üzerine bir tanık (5/117)!  
 
**  O halde, yüce Rabbimiz tarafından hz. Đsaya (üzerine Selam olsun) verilmiş olan bu en önemli  
Đlahi Mesajı (=Đncil; 5/46), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, bu vadedilmiş “Misak Elçisi” 
tarafından böylece en özlü ve doğru bir şekilde sunulmuş olarak görüp yakından tanık olmak, ve artık  
hz. Đsaya (üzerine Selam olsun) böylece doğrulukla ve yürekten iman edebilmek için (3/84 = 4/159), 
lütfen, şimdi o “Đsa Peygamberin  Sözleri” dosyasını da bu bağlamda muhakkak ve bütünüyle görmeliyiz,  
en ilkin.     
 
160-  Ve -Ona- bağlanmış (=yahudi; 7/156) o kimseler tarafından (yapılagelen) bir haksızlıktan 
ötürü, (Biz de) yasak kıldık (sonra) onların üzerine o temiz şeyleri, (daha önce, en başta) onlar 
için yasal kılınmış olan, ve alıkoymalarından ötürü Al-lahın o yolundan, çokça.  
161-  Ve almalarından ötürü o tefecilik kazancını, ve (halbuki) muhakkak (Al-lah tarafından 
mutlak olarak yasaklanıp) caydırılmışlardı ondan (bkz. Mezmurlar-Zebur 15/4-5), ve 
yemelerinden (ötürü) ahalinin mallarını, sahtecilikle. Ve hazırladık (Biz) şimdi (böyle) inkarcılar 
için onlardan (2/25-27) = (Tevrat-Tsny. 32/1-6) acıklı bir çile! 
162-  Fakat (şimdi) derinleşenler o “Bilginin” (4/166) içinde onlardan, ve o inananlar,   
artık (böylece) inanıyorlar (bu) sana “indirilmiş” olana (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır yine, en başta, burada böylece indirilmiş olan: 39/23),  
ve senden önce indirilmiş olana (=Tevrata, ve Đncile, ve Kurana; 3/3-4);  
ve onlar artık (böylece) hakkıyla ayakta tutanlardır o destekleyişi, ve verenlerdir o arınma  
payını (bkz. Musa Peygamberin Sözleri 6/4-9 & 14/22-23), ve (böylece de) inananlardır Al-laha 
ve (bu) son güne (2/62). (Đşte), o şahıslar, (Biz de) vereceğiz onlara koca bir ücret! 
163-  Şüphesiz Biz şimdi (böylece) esinledik (43/43-44) sana, esinlediğimiz gibi (daha önce) 
Nuha ve o havadisçilere, onun peşinden, ve (daha sonra) esinledik Đbrahime ve Đsmaile ve Đshaka 
ve Yakuba ve (onun oğulları olan o on iki; 7/160) Torunlara, ve Đsaya ve Eyyuba ve Yunusa ve 
Haruna ve Süleymana; ve verdik (senin o atan) Davuda da o Zeburu! 
 
**  Yüce Rabbimiz tarafından hz. Davuda (üzerine Selam olsun) verilmiş olan bu en önemli  
Đlahi Mesajı (=Zebur; 17/55), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, (kendisinin de böylece  
bir torunu olacağı Zeburda en başta açıkça bildirilen) bu vadedilmiş “Misak Elçisi” tarafından  
böylece en özlü ve doğru bir şekilde sunulmuş olarak görüp yakından tanık olmak, ve artık buna da 
böylece doğrulukla ve yürekten iman edebilmek için (3/84 = 4/163), lütfen, şimdi o “Davud Peygamberin  
Sözleri” dosyasını da bu bağlamda muhakkak ve bütünüyle görmeliyiz, en ilkin.     
 
164-  Ve işte, (bu) gönderilmişler, muhakkak hikayeledik onları senin üzerine (burada)  
daha önce; ve işte, (bu) gönderilmişler, (burada) tekrar hikayelemedik onları senin üzerine 
(=Đşaya, ve Yeremya, ve Hezekiel, ve böylece hz. Musanın (a.s.) ardından gönderilmiş olan  
tüm o diğerleri; 2/87). Ve Al-lah kelam etti Musaya, (tam) bir kelam edişle. 
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165-  Đşte, tüm (bu) gönderilmişler (3/84), müjdeleyiciler ve uyarıcılar (olarak). Öyle ki, artık  
asla olmasın ahali için Al-laha karşı hiçbir (inkarcılık) bahanesi, tüm (bu) gönderilmişlerin 
ardından (4/150-152)! Ve Al-lah en üstündür, en buyurgandır. 
166-  Ve (işte), Al-lah (burada) tanıklık ediyor ki, sana (bu) “indirdiği” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır yine, en başta, burada böylece indirilmiş  
olan: 39/23) hakkında: Ancak O indirdi onu (Kendi) Bilgisi üzere! ve (tüm) o melekler de  
(buna) tanıklık ediyorlar. Ve artık (böylece, en başta ve Tek başına) yeter Al-lah bir tanık  
olarak (11/13-14)!   
167-  Ama şüphesiz, (şimdi) hala (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler, ve (böylece) 
alıkoyanlar Al-lahın o yolundan (3/98-99), artık muhakkak saptılar (onlar), uzak bir  
sapkınlıkla. 
168-  Şüphesiz, hala (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler, ve (böylece de) haksızlık  
edenler (39/23-24); artık değildir Al-lah --(bu haksızlıklarından; 2/26 en kısa zamanda vazgeçip,  
burada doğrulukla derhal ve böylece Al-laha yönelmedikleri takdirde; 3/88-89)-- bağışlayacak 
onları, ve ne de iletecek onları bir kulvara, 
169-  Ancak sadece o batağın kulvarına; sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde, sonsuzca!  
Ve bu, Al-lah için (böylece) pek adildir (3/86-91). 
170-  Ey ahali, (işte), muhakkak geldi size o gönderilmiş (=Misak Elçisi; 7/158) (burada)  
o “Gerçekle” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır  
böylece yine, en ilkin: 39/41) Yetkenizden! Öyleyse, artık inanın, iyilik (olarak) kendiniz için.  
Ve (ama) eğer yine de (böylece) inkar ederseniz (39/59), (bilin ki), şüphesiz Al-lah içindir,  
(tüm) o göklerin ve yerin içindekiler (16/49). Ve Al-lah en bilendir, en buyurgandır. 
171-  Ey o Yazıt grubu (=Hristiyanlar; 3/3), öyleyse, artık asla aşırılığa gitmeyin o Erginizde;  
ve asla demeyin Al-lah üzerine, (ancak) sadece Gerçeği! (Çünki) o Mesih, Meryem oğlu Đsa 
yalnızca Al-lahın bir gönderilmişidir, ve Onun bir (“Ol”) kelimesi (sonucudur) Meryeme doğru 
attığı (3/47), ve Ondan bir ruhtur (=Ona ait tüm o “ruhu,” yani “mesajı” iletmiş olduğu için, 
“Ondan bir mesajdır” anlamındadır burada böylece aslen; lütfen, bu bağlamda şimdi hem de 
mutlaka bkz. 42/52 & Đncil-Yuhanna 6/63).  
Öyleyse, artık inanın (burada) böylece Al-laha ve (tüm) o gönderilmişlerine (3/84), ve artık  
asla demeyin: “Üçtür!” derhal cayın (bundan), iyilik (olarak) kendiniz için. (Çünki) Al-lah 
yalnızca tek bir Đlahtır (lütfen, şimdi bunun için hem de bkz. Đncil-Markos 12/29 X 10/18).  
(Büyük bir yücelikle uzak olup) Saygı duyulandır O, böylece (hiçbir zaman ve asla) olmasından  
Onun için bir çocuk (6/101)!  
Onun içindir, (tüm) o göklerin içindekiler, ve o yerin içindekiler (16/49). Ve (bundan böyle) 
yeter Al-lah --(tüm inananların böylece her vakit sadece Kendisine dayanıp güvenecekleri; 3/160  
en sağlam)-- bir dayanak (olarak). 
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172-  Ve asla çekinip kaçınmaz (hz. Đsanın da Đncilde, böylelikle geleceğini açıkça haber  
verdiği; bkz. Yuhanna 6/27 “Đnsanoğlu” lakaplı) Mesih (=bu Misak Elçisi) böylece olmaktan  
bir hizmetkar (burada) Al-laha (2/23-26), ve (ne de) o yakınlaştırılmış Melekler.  
Ama (şimdi) her kim çekinip kaçınırsa (böylece) Ona hizmetkarlıktan (burada), ve büyüklenirse 
(39/59), o halde, (sonunda) O (böylece) toplayacaktır onları Kendisine doğru, topluca (7/37-38)! 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından böylelikle mutlak olarak 
gönderileceği vadedilmiş olan bu “Misak Elçisinin,” ilkin hz. Davud (üzerine Selam olsun) tarafından 
Zeburda, ve sonra hz. Đsa (üzerine Selam olsun) tarafından Đncilde, ve nihai olarak yine  
hz. Muhammed (üzerine Selam olsun) tarafından da Kuranda (ve Hadisde) aynı zamanda böylece  
bir “Mesih” (=Al-lah tarafından “Meshedilip” atanmış Kul) sıfatıyla da nasıl açıkça haber verilmiş 
olduğuna yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Devasa Bir Mucize 1,” ve sonra o  
“Haşmetli Bir Mucize,” ve sonra da o “Şanlı Bir Mucize” dosyasını da bu bağlamda muhakkak 
görmeliyiz, en ilkin. 
   
173-  Ve ama şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için çalışmış (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru çalışmalara bir atıftır 
böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler; (işte), artık yerince ödeyecektir O onlara 
ücretlerini, ve (daha da) arttıracaktır onlara (Kendi) lütfundan!  
Ve ama şimdi (böylece) çekinip kaçınmış ve büyüklenmiş (39/59) o kimseler; (işte), artık 
çilelendirecektir O onları acıklı bir çileyle. Ve asla bulamayacaklar onlar kendileri için Al-laha 
karşı (ne) bir (yol gösterici, koruyucu) rehber (18/102), ve (ne de) bir yardımcı! 
174-  Ey ahali, öyleyse, (işte), muhakkak geldi artık size (burada) bir “Kanıt” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Kanıtına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 21/24) 
Yetkenizden; ve indirdik Biz (böylece) size açık bir “Işık!” 
175-  Ve şimdi (böylece) inanmış o kimseler Al-laha (3/84), ve sımsıkı tutunanlar Ona (3/103); 
(işte), artık girdirecektir O onları bir Acımanın içine Kendisinden, ve Lütfun; ve --19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine, en ilkin-- 
“iletecektir” (39/23) onları, Kendisine doğru, ayakta duran bir yordama (6/161)! 
176-  Görüş istiyorlar senden; o halde, (onlara) de ki: Al-lah şimdi (şöylece) görüşü veriyor size  
o (ana babası, çocuğu olmayan) yapyalnız hakkında: Eğer (böyle) bir kişi öldüyse, ve yok idiyse 
onun çocuğu, ama (var idiyse) onun bir kız kardeşi, onun için yarısı vardır (onun) bıraktığının. 
Ve o (tümüyle) mirasçı olur ona (=kız kardeşine), eğer (böyle bir durumda) yok idiyse onun 
çocuğu. Ve eğer (kız kardeşler) iki idiyseler, onlar için üçte ikisi vardır (onun) bıraktığından.  
Ve eğer onlar kardeşler idiyseler, erkekler ve kadınlar (olarak), erkek için iki dişinin hissesi 
kadarı vardır. (bu hususta, lütfen, şimdi ayrıca tekrar hatırlayalım = 4/34) 
Đşte, (böylece) açık ediyor --buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli kelimeleri/harfleri de  
böylece yine, en ilkin-- Al-lah sizin için (3/103), ta ki (artık) hiç sapmayasınız diye!  
Ve Al-lah her istem berisinde (böylece) en Bilendir (4/166)! 
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BÖLÜM   5 
 
*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık yerine getirin o (ant ederek) bağlanmış sözleri (5/89).  
Yasal kılındı sizin için tüm davar (cinsi) hayvanlar, sadece (müstesna) sizin üzerinize (böylece) 
okunup menedilenler (5/3); yasal kılıcı olmadan avlanmayı, ve siz --(bu kutsal/yasak Aylarda; 
2/197 böylece bu avlanma hususunda)-- yasaklılar iken. Şüphesiz, Al-lah (böylelikle) buyruk 
verir, dilediği gibi. 
2-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, asla saygısızlık etmeyin Al-lahın o sembollerine (2/158),  
ve o kutsal Aya (2/185), ve o iletilmeliklere (2/196) ve (bunları belirtecek) o künyelerine;  
ve (batıdaki) bu kutsal Evi (3/96-97) gezecek olanlara, arayarak bir “Lütuf” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Lütfuna” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 10/58) 
Yetkelerinden, ve (böylece de) bir hoşnutluk (98/7-8)!  
Ve --(bu kutsal/yasak Aylar; 2/197 bitip geçtiğinde)-- yasal (kılınmış) olduğunuz zaman, artık 
avlanabilirsiniz. Ve (şimdi) asla sevketmesin sizi bir halka karşı (duyduğunuz) kin duyguları, sizi 
alıkoymalarından (ötürü) o kutsal Eğili ş Yapısından (8/34), saldırganlık etmenize. Ve böylece 
(daima) yardımlaşın o erdemlilik (2/177) ve sakınma üzere; ama asla yardımlaşmayın o suç 
(45/6-7) ve düşmanlık üzere! Ve böylece (her daim) sakının Al-lahtan (2/177); (çünki) şüphesiz,  
Al-lah şiddetlidir sonlandırmada. 
3-  Yasak kılındı sizin üzerinize: o ölü, ve kan, ve domuz eti, ve adanmış olan (hayvanlar) 
Al-lahtan başkasına; ve boğulmuş, ve vurulmuş, ve düşürülmüş, ve boynuzlanmış, ve o 
yırtıcıların yemiş olduğu (hayvanlar), sadece (müstesna) yetişip (Onun adını üzerlerine anarak) 
kurban ettikleriniz (ölmeden önce); ve boğazlanmış olanlar o --(Al-lahın dışında, böylece 
kendilerine de buradakilere yardım ve şefaat etmeleri için yakarılıp dua edilmek üzere; 10/18  
o ölüler anısına yapılmış)-- anıtlar (16/20-21) üzerinde/etrafında, ve (kısmet) bölüştürmeniz  
o fal/cin oklarıyla (72/6); işte, bunların (hepsi, Al-laha karşı yapılmış) kalleşliktir.  
Bugün (2/62) artık umut kesti şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler sizin  
(bu) “Erginizden” (48/28)! Öyleyse, artık asla ürpermeyin onlardan, ama ürperin Benden!  
Bugün (=yine içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Güne: yani BinYıllık (22/47) bu  
son döneme dair de en önemli bir atıf olmalıdır burada yine en başta, böylece: 2/62) bütünledim 
(Ben) sizin için o “Erginizi” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Ergisine”  
bir atıftır burada böylece yine, en başta: 48/28), ve (böylece) tamamladım sizin üzerinize  
o “Armağanımı” (93/11); ve (işte), hoşnut oldum (Ben) sizin için artık (bu) Teslimiyetten  
-dosdoğru- bir Ergi olarak (3/84-85)! 
Ama kim darda kalırsa bir açlık içinde, (kasten) suça eğilimci (olma) dışında, şüphesiz Al-lah  
(bu takdirde, bunlardan dahi gerektiği kadar yemesinde; 6/145) en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
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4-  Soruyorlar sana, nedir o yasal kılınmış (olanlar) onlar için? De ki: Yasal kılındı sizin için 
(tüm) o temiz olanlar (20/81). Ve öğretip eğittiğiniz o yetiştirilmi ş avcı (hayvanlardan), ki 
öğretip eğitiyorsunuz onları, öğretip bildirdiğine (göre) size Al-lahın. Öyleyse, (şimdi) yiyin 
onların sizin için o yakaladıklarından da, ve anın --(o yakalamış oldukları avları böylece orada 
son nefeslerinde kurban ettiğinizde)-- Al-lahın adını onların da üzerine (ölmelerinden önce).  
Ve böylece (her daim) sakının Al-lahtan (2/177); şüphesiz, Al-lah hızlıdır hesaplandırmada. 
5-  Bugün (2/62) artık yasal kılındı sizin için (tüm) o temiz olanlar (7/32). Ve yiyeceği 
(kendilerine) Yazıt verilmiş (=Yahudi, Hristiyan, Arap; 3/3-4) o kimselerin yasaldır sizin için,  
ve yiyeceğiniz yasaldır onlar için. Ve o (hanım) korundurulmuşlar o inananlardan (16/97),  
ve o (hanım) korundurulmuşlar (kendilerine) Yazıt verilmiş o kimselerden, sizden önce (3/199),  
(nikahlanma teklifi yapabilmek üzere, yasaldır sizin için), böylece verdiğinizde onlara  
o (mehir) ücretlerini (4/24), (kendinizi) korundurmuşlar (olarak), asla (sırf şehvet tatmin etmek 
için) boşalıp akıtıcılar olmayarak, ve asla flörtler ediniciler olmayarak!  
Ama (hala) kim inkar ederse (bu) inancı (3/84), muhakkak boşa çıkmış (olacaktır) tüm çalışması;  
ve o (böylece) o sonraki zaman içinde o kaybedenlerdendir (3/85)! 
6-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık kalktığınız zaman o (namaza durup Onu) destekleyişe 
(2/238), (önce) yıkayın yüzlerinizi, ve ellerinizi dirseklere kadar; ve meshedin başlarınızı, ve 
ayaklarınızı topuklara kadar. Ve eğer olduysanız (boşalmadan ötürü) uzaksal, derhal (hijyenik 
maddelerle, ve en ideali suyla; 74/4 & 8/11 böylelikle ilgili bölgelerde) iyice temizlenin.  
Ve eğer olduysanız hasta, veya bir yolculuk üzerinde, veya geldiyse sizden biri kaba tuvaletten, 
veya (cinsel anlamda; 3/47) dokunduysanız kadınlara, ve bulamadıysanız bir su; o halde,  
derhal temas edin temiz bir yer parçasına, ve meshedin yüzlerinizi ve ellerinizi ondan.  
Dilemiyor Al-lah (böylece) kılmayı sizin üzerinize bir sıkıntı; ve fakat (böylece) diliyor 
(maddeten ve manen; 3/55) temizlemeyi sizi, ve (böylece de) tamamlamayı o “Armağanını” 
(93/11) sizin üzerinize, ta ki siz şükredesiniz! 
7-  Öyleyse, (şimdi) anın Al-lahın o “Armağanını” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Armağanına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 93/11) sizin üzerinize, 
ve o “Misakını,” o şey ki (böylece) bağladı (O) sizi onunla (2/25-27); o zaman dediniz: Đşittik, ve 
uyduk! O halde, artık (böylece) sakının Al-lahtan (2/177); şüphesiz, Al-lah bilendir (tüm) o 
göğüslerin özünü. 
8-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık olun (böylece) ayakta tutucular Al-lah için, (dosdoğru) 
tanıklar (olarak), o adaleti (3/18)! Öyleyse, (şimdi) asla sevketmesin sizi (bundan ötürü; 5/2)  
bir halka karşı (duyduğunuz) kin duyguları, adil davranmayasınız diye; adil davranın, (çünki) o 
daha/en yakındır sakınmaya! Ve artık (böylece) sakının Al-lahtan (2/177); şüphesiz, Al-lah 
haberdardır (tüm) o çalıştıklarınızdan. 
9-  Söz verdi Al-lah şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için çalışmış (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru çalışmalara  
bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimselere: (Đşte), onlar için bir bağışlanma, ve  
koca bir ücret (var olacaktır)! 
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10-  Ama şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) ve o “Đşaretlerimizi” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 6/4 = 26/5) yalanlamış o kimseler: (Đşte), o şahıslar o korlu alevin arkadaşları 
(olacaklardır)! 
11-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, (şimdi) anın Al-lahın o armağanını sizin üzerinize;  
hani, bir zaman meyletmişti (o ikiyüzlülerden ve inkarcılardan oluşan; 4/138-139 böyle) bir halk  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- (kötülük için) uzatmaya size doğru ellerini, ama (O) derhal 
çekip indirdi --şimdi orada da, o her iki tarafta-- onların ellerini sizden! Öyleyse, artık (böylece) 
sakının Al-lahtan (39/33)! Ve (her daim) böylelikle (sadece) Al-laha güvenip dayanmalıdır  
(tüm) o inananlar (3/160). 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (11), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel bağlamdaki  
o en Mucizevi açılımına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o “Şanlı Bir Mucize”  
dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunu da şimdi orada böylece tekrar ve açıkça idrak etmeliyiz,  
en ilkin.  
 
12-  Ve muhakkak aldıydı Al-lah misakını Đsrail oğullarının, ve atadığımız (vakit) onlardan  
on iki öncü; ve (şöyle) dedi Al-lah: Şüphesiz Ben sizinle birlikteyim. Eğer artık (her daim) 
ayakta tutarsanız o destekleyişi ve verirseniz o arınma payını (Tevrat-Tsny. 6/4-7 & 14/22-23),  
ve inanırsanız o gönderilmişlerime, ve (böylece) savunursanız onları (Tevrat-Tsny. 18/18-19),  
ve (böylece de) borç verirseniz Al-laha güzel bir borcu; (Ben de) mutlaka örteceğim sizin  
(tüm) o çirkinliklerinizi, ve mutlaka girdireceğim sizi o bahçelere, altından nehirler akan!  
Ama her kim de inkar ederse bunun (Tevrat-Tsny. 18/18-19) peşinden, (sizin) içinizden, 
muhakkak sapmıştır (onlar) o düz yoldan! 
13-  Ve şimdi (böylece) bozmalarından ötürü (bu) Misaklarını (2/23-27) = (Tevrat-Tsny.  
18/18-19 = 32/1-6) (Biz de) lanetledik onları, ve kıldık kalplerini kaskatı. Đşte, (böylece) 
kaydırıyorlar onlar --şimdi, 19 kodlu o Tablolardaki o ikişerli, benzeşmeli-- “Kelimeleri”  
onların --oradaki-- o (hakkıyla) konulma yerlerinden (4/46); ve (böylece) unuttular bir nasip 
almayı (burada) onunla “Anış” verildiklerinden (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23)!  
O halde, son bulmayacaksın (sen) rastgelmekte bir ihanete onlardan, sadece (müstesna)  
böyle (sağduyulu ve erdemli) bir azınlık onlardan (4/162) = (Đşaya 10/21-22). Ama yine de  
(şimdi) affet onları, ve --(Al-lah bu emrini; 17/7-8 getirinceye kadar)-- geçiver (2/109).  
Ve şüphesiz, Al-lah sever şimdi (böyle) güzellik edicileri (39/34)! 
14-  Ve demiş o kimselerden: Şüphesiz biz Yardımcılarız (=Hristiyanlar; 3/52)! (böylece) aldık 
(bu) Misaklarını (2/23-27) = (Đncil-Yuhanna 6/27 = Luka 8/11-15)! Ama (şimdi) unuttular  
(onlar da) bir nasip almayı (burada) onunla “Anış” verildiklerinden (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23)!  
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ve (bundan dolayı) Biz de saldık (şimdi) onların arasına bir düşmanlığı ve kin duygularını  
(böylece) o kalkış gününe doğru/kadar (3/55)! Ve ileride havadis verecektir onlara Al-lah  
(şimdi, o her birinin) böylece yapmakta olduklarını (3/56 X 3/57)! 
15-  Ey o Yazıt grubu (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar; 3/3-4), işte, muhakkak geldi size  
(bu) gönderilmişimiz (=Misak Elçisi; 7/158); (böylece) açık ediyor (burada) sizin için  
saklıyor olduklarınızdan çoğunu o Yazıttan (=Tevrat, Đncil, Kuran; 3/3-4), ve affedip geçiyor  
çoğunu da (o günahlarınızdan). Đşte, muhakkak (böylece) geldi artık size Al-lahtan bir “Işık,”  
ve açık bir “Yazıt” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır 
burada böylece yine, en başta: 39/23)! 
16-  Đletmektedir artık Al-lah onunla (=39/23) izlemiş olacak (tüm) o kimseleri (burada) 
(Kendisinin) hoşnutluğunu o selam yollarına (36/55-58), ve (böylece) çıkarmaktadır onları  
o karanlıklardan (2/78-79 & 3/78 & ...) o Işığa (42/52) doğru, (Kendi) izniyle; ve --19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine, en ilkin-- 
“iletmektedir” onları (39/23) böylece ayakta duran bir yordama (6/161)!   
17-  Ama muhakkak inkar etti şimdi (şöyle) demiş o kimseler: Şüphesiz Al-lah, (işte), o Mesihtir, 
Meryem oğlu! Öyleyse, (onlara) de ki: Peki, (şimdi) kim güç yetirebilir Al-laha karşı, (herhangi) 
bir istemle, eğer dilese (O) yıkıma uğratmayı o Mesihi, Meryem oğlu, ve annesini, ve kim 
(varsa) yerin içinde, topluca? O halde, (sadece) Al-laha aittir yönetimi (tüm) o göklerin ve yerin, 
ve onların arasındakilerin; yaratır (O) ne/nasıl isterse! Ve Al-lah her istem üzerinde  
tam ölçücüdür. 
 
**  Burada ilkin, Đncilde, hz. Đsanın (üzerine Selam olsun) en başta sadece Al-lahın tek Đyi Varlık 
olduğunu, ve kendisinin ise kesinlikle Đyi bir Varlık ve de (dolayısıyla) asla Al-lah olmadığını en açık  
bir şekilde ortaya koymuş olduğu bu hikmetli sözlerini görmeliyiz, bu bağlamda, en başta. (bkz.  
Đncil-Markos 10/18)  
Sonra da, yukarıda yüce Rabbimizin hz. Đsayı (a.s.) yaratırken tüm diğer insanlardan farklı olarak  
dileyip takdir etmiş olduğu o “babasız yaratma” tekniğini, ve bunun altındaki o bazı büyük  
Đlahi hikmetlerini artık böylece açıkça kavrayabilecek olmalıyız burada, bunun ardından. (bkz.  
3/59 = 19/20-21)  
Dolayısıyla, şimdi hz. Đsanın (a.s.) yüce Al-lah tarafından bu babasız yaratılmış olma özelliğini  
bu gibi bazı büyük Đlahi hikmetlerinden (3/59) saptırarak, böylece onu sahte ve hayali bir “tanrı babanın”  
burada yeryüzünde bir “insan anne” ile ilişkisi sonucu --aynen kendi suretinde ve kendi mükemmel 
tecellisi olarak-- böylece bir anda ilka edip ortaya çıkarmış olduğu sahte ve hayali bir “tanrı oğul”  
ilan etmiş olan bu “Mesih Deccalizm” ideolojisinin bu son derece yanlış ve sapkın doktrininden derhal 
kurtulabilmelidirler tüm sağduyulu ve erdemli Hristiyanlar, içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, 
burada artık aynen böylece hz. Đsanın (üzerine Selam olsun) açıkça haber verip kuvvetle desteklemiş 
olduğu bu en kritik ve önemli “Misak Elçisi/Mesajı” vasıtasıyla, şimdi. (4/171) = (Đncil-Yhn. 16/12-13) 
(Bu bağlamda, lütfen, şimdi o “Görkemli Bir Mucize” dosyasını da muhakkak görmeliyiz, en başta.)     
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18-  Ve dediler o tutunucular (=yahudiler), ve o yardımcılar (=hristiyanlar): Biz oğullarıyız  
Al-lahın, ve sevdikleriyiz Onun! De ki: Öyleyse, O (şimdi) ne için çilelendiriyor sizi  
(bu) kusurlarınızdan ötürü (bkz. Tevrat-Tsny. 28/15-19 & 32/23-25)? (O halde) hayır, siz de  
insanlarsınız Onun --(yine bu en hikmetli Evrimsel Yaratış kanalıyla; 71/14, 76/1)-- yarattığı 
(diğer) tüm kimseler gibi! (Artık) bağışlar (O), kimin için isterse (6/54), ve çilelendirir, kimi 
isterse (88/23-24)! Ve (sadece) Al-laha aittir yönetimi (17/111) (tüm) o göklerin ve yerin, ve 
onların arasındakilerin; ve Ona doğrudur o son varış yeri. 
 
**  Yukarıdaki o Ayette (17) en temeliyle idrak ettiğimiz o “Mesih Deccalizm” ideolojisi, orada  
en özüyle açıklanan o son derece yanlış ve sapkın doktrin üzere, hz. Đsayı böylece o sahte ve hayali  
“tanrı babanın” öylece ilka edip ortaya çıkarmış olduğu sahte bir “tanrı tecellisi,” ve de böylece tıpatıp 
onun kendi suretindeki “biricik oğlu” ilan ettikten sonra,  
bundan en evvel, ilk insanların da yine böylece bu sahte ve hayali “tanrı baba” tarafından yine en başta  
kendi suretinde (burada bir insan baba nasıl hemen direk olarak ve derhal kendi suretinde birçok insan 
oğullar sahibi olabiliyorsa) --hiçbir Evrimsel Yaratış sürecinden geçirmeden-- böylece bir anda kendinden 
ilka edip ortaya çıkartmış olduğu aynen kendi suretindeki mükemmel “tanrı oğulları” oldukları şeklindeki  
son derece yanlış ve sapkın fikrini de benimsetmiştir, en evvel.  
Dolayısıyla, günümüzde bu “Mesih Deccalizm” doktrininin ağır etkisi altında olan özellikle  
Amerikan Evanjelik ve Đsrail Ortodoks mezhepleri küresel çapta bundan ötürü, yüce Rabbimize ait  
bu en hikmetli “Evrimsel Yaratış” gerçeğinin --(kendilerinin bu uydurma “tanrı oğulları” statüsünü 
böylece en baştan ve temelden sarsıp yıkabileceğini çok iyi bildikleri için)-- en az bir asırdan bu yana  
en şiddetli düşmanları olmuşlardır, ve malesef halen de olmaya devam etmektedirler, küresel çapta.  
Fakat içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda böylelikle gönderileceği mutlak olarak müjdelenmiş 
bu en kritik ve önemli “Misak Elçisi/Mesajı,” yüce Rabbimizin bu konudaki büyük yardımı ve yol 
göstericiliği, ve ardından da, özellikle ve en başta hz. Muhammedin (a.s.), ve akabinde hz. Đsanın da (a.s.) 
büyük desteğiyle, bu “Mesih Deccalizm” ideolojisini böylece dinsel, bilimsel, sosyal tüm platformlarda 
böylelikle deşifre edip ardından büyük hezimete uğratarak, böylece yeryüzünde tek gerçek Đlah olan 
(=Al-lahın) evrensel kesin egemenliğini --bu en mucizevi Evrimsel Yaratış gerçeğinin aslını ve birçok  
en büyük Đlahi hikmetlerini de açıkça ortaya koyarak-- artık böylelikle de tesis etmiş olacaktır, inşaAl-lah. 
(Bu bağlamda, lütfen, şimdi o “Ulaştıran Bir Mucize” dosyasını da muhakkak görmeliyiz, en başta.)  
 
19-  Ey o Yazıt grubu (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar; 3/3-4), işte, muhakkak geldi size  
(bu) gönderilmişimiz (=Misak Elçisi; 7/158); ki (böylece) açıklıyor (burada) sizin için,  
bir durgunluk (dönemi) ardından (tüm) o gönderilmişlerden (4/164-165), ta ki (artık) 
demeyesiniz diye: Gelmedi bize bir müjdeleyici ve bir uyarıcı! Ve işte, muhakkak (böylece) 
geldi artık size de (burada) bir müjdeleyici ve bir uyarıcı (2/119)! Ve Al-lah her istem üzerinde  
tam ölçücüdür. 
20-  Ve bir zaman, dedi Musa o (kendi) halkına: Ey halkım, öyleyse, (şimdi) anın Al-lahın  
o armağanını sizin üzerinize, (ki) işte, O (böylece) kıldı sizin içinizde havadisçiler, ve kıldı sizi 
yöneticiler; ve (böylece) verdi size (daha evvel) vermediğini (hiç) birine o kalabalıklardan! 
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21-  Ey halkım, öyleyse, (şimdi) girin o kutsal kılınmış yere (bkz. Tesniye 11/24), o şey ki  
yazdı Al-lah (böylece) sizin için! Ve asla arkanıza dönmeyin, yoksa hezimete uğrarsınız 
kaybedenler (olarak)! 
22-  Dediler: Ey Musa, şüphesiz orada pek çetin bir halk vardır. Öyleyse, şüphesiz biz (şimdi) 
asla girmeyiz oraya, ta ki (onlar) çıkıncaya kadar oradan. Ve eğer ancak (onlar) çıkarlarsa 
oradan, şüphesiz biz de (o vakit) girecekler (oluruz)! 
23-  Dedi o iki adam, (Al-lahtan) korkan o kimselerden (olan), Al-lahın (böylece) armağan etmiş 
olduğu kendilerine: O halde, haydi girin (şimdi) onların üzerine o kapıdan; ve oradan girdiğiniz 
zaman, şüphesiz siz galipler (olacaksınız)! Ve (sadece) Al-laha güvenip dayanın, eğer inananlar 
idiyseniz. 
24-  Dediler: Ey Musa, şüphesiz biz asla girmeyeceğiz oraya, sonsuzca, onlar (kalmaya) devam 
ettikleri sürece orada! Öyleyse, haydi gidin (şimdi), sen ve Yetken, ve savaşın! Şüphesiz biz 
burada oturucular (olacağız)! 
25-  Dedi (Musa): Yetkem, (işte), şüphesiz ben söz geçiremiyorum (onlara), ancak sadece 
(kendi) canıma, ve kardeşime. Öyleyse, artık (lütfen) ayır bizim ve (bu) kalleşler halkının 
arasını! 
26-  Dedi (Al-lah): O halde, şüphesiz o (kutsal kılınmış yer; bkz. Musa Peygamberin Sözleri  
11/24) artık yasaklanmıştır onların üzerine, kırk sene; avare gezecekler o yerin içinde!  
Öyleyse, sen artık üzülme --şimdi de-- (bu) kalleşler (2/23-27) = (Tesniye 18/18-19 = 32/1-6) 
halkı için!  
27-  Öyleyse, (şimdi) aktarıp ilet onların üzerine Ademin o iki oğlunun havadisini de, bir gerçek 
olarak: Bir zaman, (Al-laha kurban etmek için) yakınlaştırdılar onlar birer kurban; ve kabul 
edildi onların birinden, ama kabul edilmedi diğerinden. Dedi (o kurbanı kabul edilmeyen): 
Öyleyse, mutlaka öldüreceğim seni! Dedi (o kurbanı kabul edilen): Al-lah yalnızca kabul eder  
o sakınanlardan (2/177)! 
28-  Ve eğer uzatırsan sen (şimdi) bana doğru elini, (böylece) beni öldüresin diye, ben (yine de) 
asla (olacak) değilim uzatacak elimi sana doğru, seni öldüreyim diye! (Çünki) şüphesiz ben 
korkarım Al-lahtan, (tüm) o kalabalıkların Yetkesi. 
29-  Şüphesiz ben dilerim (böylece) taşımanı --(burada onu öldürmekten kaynaklanacak günah)--   
suçumu, ve --(bundan önce ve sonra başka kötülükler de etmiş olmasından kaynaklanacak 
günah)-- suçunu, ve (böylece) olmanı o ateşin arkadaşlarından. Ve çünki (işte) budur, (böyle) 
haksızlık edicilerin (en adil) karşılığı (40/17, 40)!  
30-  Ve (sonra) kışkırtıp emretti ona o (kendi) canı (12/53) kardeşinin derhal öldürülmesini, ve  
o da --(sakınmayı tercih etmeyip; 91/7-9, azgınlıkla ona uyarak; 91/10)-- derhal öldürdü onu;  
ve (böylece) sabahladı o kaybedenlerden (olarak). 
31-  Ve (sonra) gönderdi Al-lah yeri eşeleyen bir kargayı, (böylece) göstermek için ona  
nasıl gömeceğini kardeşinin o çirkin (duran) cesedini. Dedi: Ah yazıklar bana, aciz mi kaldım 
(ben) bu karga kadar (bile) olmaktan, ve gömmekten kardeşimin o çirkin (duran) cesedini?  
Ve (böylece) sabahladı o pişmanlık duyanlardan (olarak). 
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32-  Bundan dolayı, yazdık (Biz de) Đsrail oğulları üzerine: Şüphesiz o ki, (şimdi) her kim 
öldürürse bir canı, (böylece) bir cana (karşılık olması) dışında (5/45), veya (böyle) bir 
bozgunculuğa (karşılık) yerin içinde (2/205), o sanki kesinlikle öldürmüş gibidir ahaliyi, topluca! 
Ve her kim de hayat verirse ona, o sanki kesinlikle hayat vermiş gibidir ahaliye, topluca!  
Ve muhakkak geldi onlara (tüm) o gönderilmişlerimiz (2/87) o Açık Belgelerle (20/133); ama 
sonra şüphesiz onlardan çoğu, (şimdi) bunun (=39/23) peşinden, (hala) yerin içinde mutlak 
aşırılık edicilerdir!  
33-  O halde, şimdi (böylece) savaşan (60/9) o kimseler Al-laha ve o gönderilmişine (=Cebrail; 
2/97) karşı, ve çabalayan yerin içinde (böylece) bozgunculuğa (2/205); işte, (onların) karşılığı  
--(işlemiş oldukları bu bozgunculuğun --en büyükten küçüğe doğru-- derecesine göre): 
öldürülmeleri, veya asılmaları, veya --(sadece işaretleme amacıyla, asla koparılmadan; 12/31)-- 
kesilip çizilmesi (bir) ellerinin ve ayaklarının, çapraz (taraflı) olarak, veya kovulmaları olmalıdır  
o yerden. Bu, onlar için --(böylece, ilkin kendilerinin burada o gönderilmişe ve inananlara karşı 
girişmiş oldukları o saldırgan ve zorba tutumlarının tam karşılığı olacak olan; 9/13 & 60/9)--               
bir aşağılamadır bu yakın zaman içinde; ve onlar için o sonraki zaman içinde --(yine burada 
işlemiş oldukları tüm o kötülüklerin en adil ve tam karşılığı olacak olan; 40/40)-- koca bir çile 
(var olacaktır). 
34-  Sadece (müstesna) şimdi (böylece) dönüp (Ona) yönelmiş (4/17) o kimseler, siz (henüz)  
yakalamadan önce onları; ve bilin ki, (bu durumda) şüphesiz, Al-lah (yine) en bağışlayıcıdır,  
en acıyandır (3/88-89). 
35-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık sakının Al-lahtan (2/177), ve arayın Ona doğru  
--(böylece Onun uğrunda harcama yapmak gibi; 9/99)-- bir ulaştırı (17/57); ve (böylece de) 
gayret edin Onun o yolunda (9/111), ta ki siz rahata eresiniz (23/1-11)! 
36-  Şüphesiz, şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler, eğer onlar için (olsa) o yerin 
içindekiler, toptan, ve onunla birlikte (onun) bir benzeri (daha), ve fidye verebilseler onunla, 
(kurtulmak için) o kalkış gününün o çilesinden, artık asla kabul edilmeyecek onlardan! Ve onlar 
için acıklı bir çile (var olacaktır). 
37-  Diliyor (olacaklar) çıkmayı o ateşten, ama değildir onlar asla çıkacak oradan! Ve onlar için  
daimi bir çile (var olacaktır). 
 
**  Yüce Rabbimiz yukarıda tarif ettiği bu tip inkarcıların yüreklerinde mevcut olan o sonsuz inkarcılık, 
ve buradaki bu Kendi Dinine ve böylece inanan kullarına karşı yüreklerinde besledikleri o sonsuz  
garez ve nefreti, ve bunun sonucunda burada bu Kendi Dinine ve böylece inanan kullarına karşı   
--burada devamlı olarak, ve ellerinde fırsat olsaydı, böylece sonsuza kadar dahi-- yapmış olacakları  
tüm bu sözlü veya fiili işkence ve kötülük niyetlerini en baştan böylece yüreklerini okuyup çok iyi bildiği 
için (11/5 = 22/72 & 85/4-9 & 6/28 & ...), bu tip inkarcıları kendi yüreklerindeki bu despot karakterlerinin  
ve bunun sonucunda burada --ellerinde fırsat olsaydı, böylece sonsuza kadar dahi-- yaptıkları, yapacakları 
(6/28) tüm bu tip zorbalıklarının en adil ve tam karşılığı olarak yukarıda tarif ettiği şekilde ahirette 
böylece yine elbette aslen bundan ötürü sonsuza kadar cezalandıracak olmalıdır (2/81).  
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Fakat burada, bu tip inkarcıların şimdi yüreklerinde haksız yere taşıdıkları bu sonsuz garez ve nefret 
duygularını burada kendi serbest iradeleriyle en yakın bir zamanda burada yol yakınken kendiliklerinden 
samimi bir şekilde değiştirip, vazgeçip, sonra da hemen ve dürüst bir yürekle Ona döndükleri takdirde,  
yüce Rabbimizin de tüm bu tip inkarcılara karşı dahi tevbe ve rahmet kapısının burada böylece  
--ölüm anı ve sonrası hariç-- her daim yine de böylece ve kesinlikle açık kalmış olacağını da  
muhakkak ve çok iyi idrak etmiş olmalıyız burada böylece, en başta (4/17-18 & 85/10 & 3/88-89 & ...).    
 
38-  Ve o (erkek) hırsız, ve o (kadın) hırsız; öyleyse, artık --(sadece işaretleme amacıyla, asla 
koparmaksızın; 12/31 hafifçe)-- kesip çizin onların ellerini, bir karşılık (olarak) o kazandıklarına; 
--(böylece, toplum içinde daha çok ve aslen bir nebze utandırılmış olma yoluyla)-- bir caydırma 
olarak Al-lahtan. Ve Al-lah en üstündür, en buyurgandır. 
39-  Ama kim --(yakalanmadan önce, veya da yakalandıktan sonra)-- dönüp (Ona) yönelirse, 
(yapmış olduğu böyle bir) haksızlığın peşinden, ve --(böylece de o çaldığını geri vererek,  
veya da artık buna hiç imkanı kalmamışsa böyle başka bir)-- düzelticilik ederek (4/114),  
şüphesiz, Al-lah da --(yakalanmadan önce kendiliğinden itiraf edip teslim olmuş olanı, 
yukarıdaki o cezanın uygulanmasına da belki artık böylece gerek kalmadan; ancak yakalandıktan 
sonra itiraf edip teslim olmuş olanı, yukarıdaki o ceza da böylece aynen uygulandıktan sonra; 
5/34)-- dönüp yönelir ona. Şüphesiz, Al-lah (bu takdirde; 3/135-136 her daim) en bağışlayıcıdır,  
en acıyandır. 
40-  Öyleyse, artık bilmedin mi, şüphesiz Al-lah, işte, (sadece) Ona aittir yönetimi (17/111) 
(tüm) o göklerin ve yerin! Çilelendirir, kimi isterse (4/18), ve bağışlar, kimin için isterse (4/17).  
Ve Al-lah her istem üzerinde tam ölçücüdür (54/49)! 
41-  Ey o gönderilmiş (=Misak Elçisi; 7/158), öyleyse, asla hüzünlendirmesin seni (şimdi) hızlı 
davranan o kimseler (böyle) inkarcılıkta (2/26-27), (ilkin) demiş o kimselerden: “Đnandık!” 
ağızlarıyla, ve inanmadığı (halde) kalpleri. Ve -Ona- bağlanmış (=yahudi; 7/156) o kimselerden;  
(ki onlar) şimdi işiticilerdir o yalanı, işiticilerdir bir diğer halkı (=bu tarz Arapları; 9/97) sana 
gelmemiş (olan). Onlar (böylece) kaydırıyorlar --şimdi, 19 kodlu o Tablolardaki, o ikişerli, 
benzeşmeli-- “Kelimeleri,” onların --oradaki-- (hakkıyla) konulma yerlerinden (4/46)! Ve 
diyorlar: Eğer verildiyse (size) bu, alın onu; ama eğer verilmediyse (size) o, kaçının (2/120)!  
Ve her kim ki, Al-lah (böylece) diler onu şaşırtmayı, artık asla malik olamazsın (sen) onun için 
Al-laha karşı hiçbir isteme. O şahıslar o kimseler ki, (bundan ötürü; 2/90-91) dilemedi Al-lah 
(şimdi) temizlemeyi onların kalplerini. Öyleyse, onlar için (bu takdirde; 4/18) bu yakın zaman 
içinde bir aşağılanma (vardır); ve onlar için o sonraki zaman içinde de koca bir çile (var 
olacaktır).      
42-  (Çünki) işiticilerdir (onlar) o yalanı (3/78), yiyicilerdir o rüşveti (9/34). Ve eğer (yine de) 
gelirlerse sana, şimdi (böylece) buyruk ver (4/105) onların arasında, veya yüz çevir onlardan.  
Ve eğer yüz çevirirsen onlardan, asla darlık veremezler sana, hiçbir istemle. Ama eğer buyruk 
verirsen, o halde, artık (böylece) buyruk ver (5/68) onların arasında, adaletle. Şüphesiz, Al-lah 
sever o adalet edenleri. 
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43-  Ve (hala) nasıl buyrukçu tutarlar seni, ve onların yanında iken o Tevrat, onun içinde  
Al-lahın (o yahudiler için şimdi de geçerli ve farz kılmış olduğu; 5/68) buyruğu (bulunan);  
sonra (bir de) yüz çeviriyorlar, bunun peşinden? Öyleyse, değildir o şahıslar (samimi olarak) 
inananlar. 
44-  (Çünki) şüphesiz Biz indirdik o Tevratı, onun içinde bir “Đleti” (=buradaki 19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” de önemli bir göndermedir böylece yine,  
en başta: 39/23) ve bir “Işık” olarak!  
 
**  Yüce Rabbimiz tarafından böylece hz. Musaya (üzerine Selam olsun) verilmiş olan o Tevratın (17/2), 
şimdi, içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından böylece mutlak olarak 
gönderileceği vadedilmiş bu en önemli ve özgün --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli-- “Misak Mesajını” 
böylelikle nasıl açıkça haber verecek bir şekilde, en büyük bir Bilgelik ve en büyük bir Đncelik üzere, 
vahyedilip öğretilmiş olduğuna, 
ve böylelikle de, şimdi bu Son Çağda --öncelikle Đsrail oğullarına, ve sonra bu açıdan tüm insanlığa da--  
böylece büyük bir “Đleti” (=Huden; 39/23) ve de “Işık” (=Nuren) kaynağı kılınmış olduğuna,  
artık böylelikle yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Musa Peygamberin Sözleri” dosyasını da 
muhakkak tümüyle görüp bu bağlamda açıkça idrak etmeliyiz, en başta.  
 
Buyruk verirdi onunla --(hz. Musanın (a.s.) ardından gönderilmiş olan; 2/87)-- o havadisçiler,  
(Ona) teslim olmuş o kimseler, tüm -Ona- bağlanmış (=yahudi; 7/156) o kimseler arasında,  
ve o yetkeciler ve o (müjdeli cennet haberleri vererek) sevindiriciler de, koruyucular 
kılındıklarından (ötürü) Al-lahın o Yazıtına (=Tevrat), ve (böylece) olduklarından ötürü  
onun üzerine tanıklar. Öyleyse, (ey Đsrail oğulları), artık (asla) korkmayın ahaliden, ve (ama) 
korkun (sadece) Benden. Ve asla satmayın o “Đşaretlerimi” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) 
azıcık bir değere!  
Ve (sizden) artık kim buyruk vermezse Al-lahın o --(Tevratta, böylece onlar için)-- indirdiğiyle, 
(işte), o şahıslar onlar --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafa karşı-- (böylelikle)  
inkar edicilerdir (2/26-27)! 
45-  Ve yazdık (Biz) onların üzerine, onun içinde: Şüphesiz, cana can, ve göze göz, ve  
buruna burun, ve kulağa kulak, ve dişe diş; ve tüm (diğer) yaralamalar da böylece (karşılıklı) 
ödeşme üzeredir (bkz. Tevrat-Tsny. 19/19-21). Ama (şimdi) kim de (sadaka olarak affedip) 
bağışlarsa onu, o bir (günahlarını) örtme (olur) kendisi için.  
Ve (sizden) artık kim buyruk vermezse Al-lahın o --(Tevratta, böylece onlar için)-- indirdiğiyle, 
(işte), o şahıslar onlar --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafa karşı-- (böylelikle) 
haksızlık edicilerdir (39/23-24)! 
46-  Ve (ardından), gönderdik (Biz) onların izleri üzerine Meryem oğlu Đsayı, -yerine getirip- 
doğrulayıcı (olarak) ellerinin arasında olanı o Tevrattan. Ve verdik ona da o Đncili, onun içinde 
bir “Đleti” (=buradaki 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” de önemli bir 
göndermedir böylece yine, en başta: 39/23) ve bir “Işık” olarak!  
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**  Yüce Rabbimiz tarafından böylece hz. Đsaya (üzerine Selam olsun) verilmiş olan bu Đncilin (5/46),  
şimdi, içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından böylece mutlak olarak 
gönderileceği vadedilmiş bu en önemli ve özgün --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli-- “Misak Mesajını” 
böylelikle nasıl açıkça haber verecek bir şekilde, en büyük bir Bilgelik ve en büyük bir Đncelik üzere, 
vahyedilip öğretilmiş olduğuna, 
ve böylelikle de, şimdi bu Son Çağda --öncelikle tüm bu Đsevilere, ve sonra bu açıdan tüm insanlığa da--  
böylece büyük bir “Đleti” (=Huden; 39/23) ve de “Işık” (=Nuren) kaynağı kılınmış olduğuna,  
artık böylelikle yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Đsa Peygamberin Sözleri” dosyasını da 
muhakkak tümüyle görüp bu bağlamda açıkça idrak etmeliyiz yine, en başta.  
 
Ve -yerine getirip- doğrulayıcı (olarak) kendinden öncekini o Tevrattan; ve artık (böylece)  
bir “Đleti” (=buradaki 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” de önemli bir 
göndermedir böylece yine, en ilkin: 39/23) ve bir “Öğüt” (kaynağı) olarak (şimdi, buradaki) tüm  
(bu) sakınanlar (39/33) için! 
47-  Öyleyse, artık buyruk versin o Đncil grubu da, Al-lahın o indirdiğiyle onun içinde.  
Ve (onlardan) artık kim buyruk vermezse Al-lahın o (Đncilde, böylece onlar için) indirdiğiyle,  
(işte), o şahıslar onlar --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o her iki tarafa karşı-- (böylelikle) 
kalleşlerdir (2/25-27)! 
48-  Ve (işte), indirdik (Biz) sana bu “Yazıtı” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23) böylelikle bir Gerçek (17/105) olarak,  
-yerine getirip- doğrulayıcı (olarak) kendinden öncekileri o Yazıttan (=Tevrat, Đncil, ve Kuran; 
2/101), ve artık (böylelikle) bir “BaşGözetici” olarak onların üzerine! (bu hususta, lütfen, şimdi 
ayrıca hem de bkz. Mezmurlar-Zebur 118/22-26)  
Öyleyse, şimdi (sen de) buyruk ver onların (=artık böylelikle bu “Misak Elçisine/Mesajına”  
tabi olacak yeryüzündeki tüm Milletlerin; 110/2) arasında Al-lahın (burada) indirdiğiyle;  
ve asla izleme onların (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar) -bu tip- boş heveslerini (2/113 & 120),  
bu “Gerçekten” (39/41) sana (burada) böylece gelmiş olanın ardından. (Çünki) sizden her (kitle) 
için kıldık biz böyle (farklı) bir kanun ve düzenlemeler. Ve eğer Al-lah isteseydi, kılardı sizi  
tek bir kitle; ve fakat (bu farklılıklar) Onun sizi test etmesi içindir, o size verdikleri içinde.  
Ama --(bu bağlamda, burada şimdi o Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar da dahil olmak üzere,  
tüm Milletler olarak, hepiniz)-- yarışın o “Đyiliklerde” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đyiliklerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en başta: 16/30)!  
Al-laha doğru (olacaktır) son dönüş yeriniz, topluca. Ve havadis verecektir size (O) kendisi 
hakkında şimdi (böylece) çelişkiye düşüyor olduğunuz (şeyi; 78/3-5)! 
49-  O halde, şimdi (sen de) buyruk ver onların (=artık böylelikle bu “Misak Elçisine/Mesajına” 
tabi olacak yeryüzündeki tüm o Milletlerin; 110/2) arasında Al-lahın (burada) indirdiğiyle;  
ve asla izleme onların (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar) -bu tip- boş heveslerini (2/113 & 120).  
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Ve (dikkat edip) kaçın onlardan, ki şaşırtmasınlar seni o bazısından Al-lahın (burada) böylece 
sana indirdiğinin (17/73). Ve eğer (yine de) yüz çevirirlerse, bil ki, Al-lah yalnızca diliyor isabet 
ettirmeyi (bir bela) onlara, o bazı kusurlarından ötürü (17/7 & 3/56 & 9/98)! Ve (çünki) şüphesiz, 
o ahaliden çoğu şimdi (böylece) mutlak kalleşlerdir (2/26-27)! 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından artık böylelikle mutlak 
olarak gönderilmiş olan bu “Misak Elçisinin,” şimdi öncelikle kendisinden önceki bu Yakup oğulları 
(=Đsraili Yahudiler), ve Nasraniler (=Vatikani Hristiyanlar), ve Đsmail oğulları (=Suudi Araplar) arasında,  
bu ümmetlerin kendi Peygamberleri (=hz. Musa, ve hz. Đsa, ve de hz. Muhammed a.s.) tarafından onlara 
farz kılınmış Tevrat, ve Đncil, ve Kuran hükümleriyle hükmetmeye devam edip, bunların dışındaki  
tüm Milletler arasında ise, burada yüce Rabbimiz tarafından artık böylece indirilmiş ve farz kılınmış olan 
buradaki bu Evrensel hükümlerle hükmedeceğini de açıkça haber vermiş ve kuvvetle onaylamış olan  
(hz. Musa, ve hz. Đsa, ve de hz. Muhammede a.s. ait) tüm o en Mucizevi gaybi bildirilere de yakından 
tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Devasa Bir Mucize 1 & 2,” ve sonra da o “Şaşılacak Bir Mucize” 
dosyalarını bu bağlamda da tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en başta.  
  
50-  Öyleyse, onlar hala (bu) cehalet buyruğunu mu (4/60) arıyorlar? Ve kim daha güzel olabilir 
Al-lahtan (böylece) buyrukta (4/105), artık (kesin bir inançla) odaklanacak bir halk için (2/4)! 
51-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık asla edinmeyin (bu karakterdeki; 5/57)  
o tutunucuları (=yahudiler), ve o yardımcıları (=hristiyanlar) kendinize (dost, arkadaş) rehberler. 
Onların bazısı (dost, arkadaş) rehberleridir bazısının. Öyleyse, artık kim rehber edinirse onları, 
sizden, şüphesiz o da artık onlardandır. Çünki şüphesiz, Al-lah --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine, en ilkin-- asla “iletmeyecektir” (39/23) 
böyle haksızlık ediciler (39/24) halkını! 
52-  Ve görürsün (şimdi) kalplerinin içinde (böylece) bir hastalık olan (74/31) o kimseleri hızlı 
davranıyorlar iken onların içinde, diyerek: (Çünki) çekiniyoruz (biz) isabet etmesinden bize  
bir felaketin! Ve umulur ki, Al-lah getirecektir (yakında) bir (zaferli) açıveriş (48/27), veya 
Kendi katından bir emir (4/47), ve sabahlayacaklar (onlar) canlarının içinde (bu) sakladıkları 
nedeniyle, pişmanlık duyanlar (olarak). 
53-  Ve (o vakit) diyor (olacak) inanmış o kimseler: Bu şahıslar mıydı yemin vermiş o kimseler 
Al-lah (adına), antlarının (tüm) gayretiyle: Şüphesiz onlar mutlaka sizinle birliktedirler! (diye)? 
Đşte, boşa çıktı (şimdi) onların tüm o çalışmaları; ve sabahladılar (böylece) kaybedenler (2/27) 
(olarak)! 
54-  Ey inanmış o kimseler, o halde, (bundan sonra) sizden kim dönerse bu “Ergisinden” (48/28), 
(bilsin ki), ileride getirecektir Al-lah (böyle de) bir halk (48/29), (ki) olacak (O) seviyor onları, 
ve onlar da seviyorlar Onu, alçak gönüllü kimseler o inananlara (2/25-26) karşı, onurlu kimseler 
o inkarcılara (2/26-27) karşı; (böylece de) gayret ederler (onlar) Al-lahın o yolunda (9/111), ve 
asla korkmazlar hiçbir kınayanın kınamasından.  
Đşte bu, Al-lahın bir “Lütfudur” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Lütfuna” da  
bir atıftır burada böylece yine, en başta: 10/57-58), verir onu kime isterse (13/27)!  
Ve Al-lah (cömertliğiyle) en geniştir, en bilendir. 
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55-  Sizin (dost, arkadaş) rehberiniz yalnızca Al-lah, ve o gönderilmişi (=Cebrail; 2/97), ve  
şimdi (böylece) inanmış (2/25-26) o kimselerdir, o destekleyişi (2/238) ayakta tutan, ve o  
arınma payını (8/41) veren, ve onlar --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- böylece (Ona) 
“yönelenler” (48/29) olan o kimseler. 
56-  Ve artık her kim böylece bir (dost, arkadaş) rehber edinirse Al-lahı, ve o gönderilmişini 
(=Cebrail; 2/97), ve şimdi (böylece) inanmış (2/25-26) o kimseleri; şüphesiz, Al-lahın (bu) kıtası, 
(işte), onlar galip gelecek olanlardır (58/22)! 
57-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, asla edinmeyin artık bu “Erginizi” (48/28) --şimdi, 19 kodlu 
o Tablolarda, o sol tarafta-- bir alay, ve --o sağ tarafta-- bir oyun (konusu) edinmiş o kimseleri, 
sizden önce kendilerine Yazıt verilmiş (=Yahudi, Hristiyan, Arap; 3/3-4) o kimselerden, ve  
o inkarcılardan (=Hindu, Budist, Ateist, vs. 98/6) kendinize (dost, arkadaş) rehberler. Ve artık 
(her daim, böylece) sakının Al-lahtan (2/177), eğer inananlar (49/15) idiyseniz. 
58-  Ve (şimdi) seslenip çağırdığınız zaman (siz) o destekleyişe (33/56), onlar (derhal) edindiler 
onu --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda, o sol tarafta-- bir alay, ve --o sağ tarafta-- bir oyun (konusu).  
Bu, çünki şüphesiz onlar (böylece) hiç akletmeyen bir halktır (2/171)! 
59-  De ki: Ey o Yazıt grubu (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar; 3/3-4) öyleyse, neden 
garezleniyorsunuz bize, sadece (böylelikle) inandık diye mi Al-laha, ve bize indirilmiş olana  
(6/156-157), ve daha önce indirilmiş olana (=Tevrat, Đncil, Kuran; 3/3-4), ve şüphesiz, çoğunuz 
şimdi (böylece) kalleşler (2/26-27) --olduğunuz için mi?    
60-  De ki: Öyleyse, (şimdi) havadis vereyim mi size bundan daha kötüsünü, bir cezalandırma 
(olarak) Al-lahın katında? Al-lahın onu lanetlediği kimse, ve ona öfkelendiği, ve kıldığı onlardan 
böylece --(tutkuları ve iştahları peşinde koşan)-- maymunlar ve domuzlar (9/34) --(gibi),  
ve (böylece) hizmet ediciler o taşkıncıya (7/185-186); (işte), o şahıslar daha/en kötüdür mekanca,  
ve daha/en sapkındır (bu) düz yoldan (12/108)! 
61-  Ve size geldikleri zaman, dediler: (Biz de) inandık! ama muhakkak girdiler o inkarcılıkla 
(2/26-27), ve onlar muhakkak çıktılar (yine) onunla! Ve Al-lah en bilicidir o gizliyor olduklarını. 
62-  Ve (şimdi) görürsün onlardan çoğunu hızlı davranıyorlar iken o suç (45/6-7) ve düşmanlık 
içinde, ve (dolayısıyla), yemelerini o rüşveti. Ne adidir --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol 
tarafta, böylece çarpıtma yapmak için (4/46)-- o çalışıyor oldukları (41/40)! 
63-  Değil miydi (derhal) caydırmalı onları o yetkeciler ve o (müjdeli cennet haberleri vererek) 
sevindiriciler, onların deyişlerinden o suçu (45/6-7), ve yemelerinden o rüşveti?  
Ne adidir --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta, böylece çarpıtma yapmak için (4/46)-- 
o üretiyor oldukları (11/16)! 
64-  Ve dedi o tutunucular (=yahudiler): Al-lahın eli bağlıdır! (Bunun üzerine), bağlandı  
(şimdi) kendi elleri, ve lanetlendiler (bu) dediklerinden ötürü. Hayır, (çünki) --şimdi, 19 kodlu  
o Tablolarda da, o “her iki taraf” için-- Onun o “iki eli” de açıktır; --şimdi orada da, tüm o 
“rızıkları” (2/25) böylece-- paylaştırıp dağıtmaktadır O, nasıl isterse! Ama mutlaka arttıracaktır 
(yine de) onlardan çoğunu (bu) sana “indirilmiş” olan (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır yine, en başta, burada böylece indirilmiş olan: 39/23) 
Yetkenden, (böylece) taşkınlıkta (7/185-186) ve inkarcılıkta (2/26-27)!  
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Dolayısıyla, (Biz de) attık (şimdi) onların arasına düşmanlık ve kin duygularını o kalkış gününe 
doğru/kadar (bu hususta, lütfen, şimdi ayrıca hem de bkz. Đşaya 28/9-12 & 30/8-14 & 65/12-15 
& 10/21-22). Her vakit tutuşturduklarında bir ateş o savaş için, (derhal) söndürdü onu Al-lah.  
Ve (yine de, şimdi onlardan bu inkarcı olanlar; 4/161) çabalıyorlar o yerin içinde bozgunculuk 
için; ve Al-lah sevmez (böyle) bozgunculuk edenleri (2/27 & 205)!  
65-  Ama eğer şüphesiz o Yazıt grubu (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar; 3/3-4) şimdi  
(böylece) inansalardı (2/25-26), ve sakınsalardı (2/177), mutlaka örterdik (Biz de) onların  
(tüm) o çirkinliklerini, ve mutlaka girdirirdik onları o armağan bahçelerine. 
66-  Ve eğer şüphesiz onlar şimdi (böylece) ayakta tutsalardı o Tevratı (bkz. Tesniye 18/18-19 =   
32/1-4), ve o Đncili (bkz. Yuhanna 6/27 = Matta 4/4 & Luka 8/11-15), ve onlara indirilmiş  
olanı (=o Kuranı) (bkz. Ali Đmran 81 = Ahzab 7-8 & Neml 93 = Đbrahim 24-25) Yetkelerinden, 
mutlaka yerlerdi şimdi (bolca rızıklar) üstlerinden ve ayaklarının altından! Onlardan (böylece) 
sağduyulu bir kitle vardır (3/199); ama onlardan çoğu, (işte), ne çirkindir şimdi (bu) çalıştıkları 
(3/98-99)! 
67-  Ey o gönderilmiş (=Misak Elçisi; 7/158), öyleyse, artık muhakkak (açıkça) ulaştır sana  
(bu) “indirilmiş” olanı (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır 
yine, en başta, burada böylece indirilmiş olan: 39/23) Yetkenden. Ve eğer yapmazsan (bunu), 
ulaştırmadın (demektir) Onun o gönderisini! Ve Al-lah --(bu Elçisi bunu böylece burada tüm 
insanlığa açıkça ulaştırıncaya kadar)-- koruyacaktır seni ahaliden (3/144). Ama şüphesiz, Al-lah  
(bu Đletiyle yine; 39/23) asla iletmeyecektir (böyle) inkarcılar (2/26-27) halkını! 
68-  De ki: Ey o Yazıt grubu (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar; 3/3-4), artık asla olamazsınız  
(hiç) bir istem üzerinde, ta ki --(böylece, ilkin bu en kritik ve önemli “Misak Elçisini/Mesajını” 
böylece açıkça haber veren tüm bu Đlahi emirlere mutlak kulak verip dinleyerek, böylelikle)--                                       
ayakta tutuncaya kadar o Tevratı (bkz. Tesniye 18/18-19 = 32/1-4), ve o Đncili (bkz. Yuhanna 
6/27 = Matta 4/4 & Luka 8/11-15), ve o size indirilmiş olanı (=o Kuranı) (bkz. Ali Đmran 81 = 
Ahzab 7-8 & Neml 93 = Đbrahim 24-25) Yetkenizden!  
Ama (yine de) mutlaka arttıracaktır onlardan çoğunu (bu) sana “indirilmiş” olan (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır yine, en başta, burada böylece 
indirilmiş olan: 39/23) Yetkenden, (böylece) taşkınlıkta (7/185-186) ve inkarcılıkta (2/26-27)!  
O halde, artık (sen de) asla üzülme (bu) inkarcılar halkı için (7/93). 
69-  Ama şüphesiz, şimdi (böylece) inanmış (3/84) o kimseler, ve -Ona- bağlanmış (=yahudi; 
7/156) o kimseler, ve o yöneliciler (=araplar; 9/99), ve o yardımcılar (=hristiyanlar; 3/52);  
işte, artık (bunlardan) her kim (böylece) inanırsa Al-laha ve o son güne (=yine içinde 
bulunduğumuz bu en kritik Son Gün: yani BinYıllık (22/47) bu son döneme, ve akabinde elbette 
hem de o ebedi Ahiret dönemine dair de en önemli bir atıf olmalıdır burada yine böylece; 6/92),  
ve (böylece de) çalışırsa bir Düzelticilik için (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
Tabloları uğrunda yapılacak tüm o Dosdoğru çalışmalara bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 
2/25-26), artık yoktur korku onların üzerine, ve onlar asla hüzünlenmeyeceklerdir (35/34-35)!                      
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70-  Muhakkak (böylece) almıştık (Biz) o misakını Đsrail oğullarının (2/83-84), ve gönderdik 
onlara (birçok) gönderilmişler (2/87). Ama her vakit geldiğinde onlara (böyle) bir gönderilmiş  
canlarının (hiç) hoşlanmadığı (bir Đlahi Mesaj) ile; bir bölüğünü (derhal) yalanladılar, ve bir 
bölüğünü öldürüyorlardı. 
71-  Ve (çünki) sandıydılar (onlar) hiç olmayacak diye --(aralarındaki samimi inananları  
ortaya çıkarıp, samimi olmayanları böylece eleyecek)-- bir “deneme” (7/155), ve (bu yüzden de) 
körleştiler ve sağırlaştılar; sonra dönüp yöneldi (yine) Al-lah onlara. Ama sonra --(şimdi yine  
bu Son Çağdaki bu asıl ve en önemli “denemenin;” 74/31 ardından)-- körleştiler ve sağırlaştılar 
onlardan çoğu. Ve (dolayısıyla), Al-lah (şimdi de, böylece) görendir o çalıştıklarını (3/98-99 & 
4/46)! 
72-  Ve muhakkak inkar ettiler şimdi (şunu) demiş o kimseler: Şüphesiz Al-lah, işte, o Mesihtir, 
Meryem oğlu! Ama sadece (şöyle) dedi o Mesih: Ey Đsrailin oğulları, öyleyse, artık hizmet edin  
(sadece) Al-laha, benim de Yetkem ve sizin de Yetkeniz olan! (bkz. Đncil-Matta 4/10)  
Çünki şüphesiz o ki, her kim (bu şekilde, buyruğunda) ortak koşarsa Al-laha (42/21), (bilsin ki), 
muhakkak (ebeden) yasak kılmıştır (artık) Al-lah ona o bahçeyi! (bkz. Đncil-Matta 15/3-9, 14)  
Ve onun --(bu durumda; 4/18)-- (son) barınma yeri o ateştir; ve yoktur artık (böyle) haksızlık 
ediciler için (hiç) yardımcıları. 
 
**  Hz. Đsanın (üzerine Selam olsun) Đncilde böylece yüce Rabbimize atıfta bulunurken birçok kez 
kullanmış olduğu bu (=benim Babam, ve sizin Babanız; örneğin, bkz. Matta 15/13 & 6/14) ifadelerinin 
gerçek anlamı yukarıdaki Ayette böylece “benim Rabbim, ve sizin Rabbiniz” olarak böylelikle en doğru 
bir şekilde tekrar düzeltilip açıklanmıştır yüce Rabbimiz tarafından. Çünki nasıl ki, daha önce bazı 
yahudiler o “Güt bizi” ifadesini eskiden irade edilmiş olan o mecazi anlamından saptırıp gerçek anlamda 
ve çok yanlış bir amaçla kullanmaya başladıkları için, yüce Rabbimiz bunu orada derhal “Gözet bizi” 
olarak değiştirip yenilemiş olduğu gibi (bkz. 2/104), şimdi burada da bu gibi hristiyanların eskiden 
(Tevrat ve Zeburda dahi) kullanılmış olan bu “Baba” ve sonra o “Oğul” ifadelerini oradaki o mecazi 
anlamlarından saptırıp daha sonra yüce Al-lah ve sonra hz. Đsa için gerçek anlamda ve de en yanlış ve  
en felaketli bir amaçla kullanmış olmaya başladıkları için, yüce Rabbimiz bunları da burada derhal  
o ilkini “Rab” ifadesine, ve sonra o ikincisini “Kul” ifadesine çevirerek böylelikle en doğru bir şekilde 
değiştirip --(bir daha bu eski “baba” ve “oğul” ifadeleri de artık hiçbir zaman, katiyen ve asla 
kullanılmamak üzere; 2/104)-- böylece kesinlikle yenilemiş olmaktadır burada. 
Bu bağlamda, yüce Rabbimiz tarafından burada artık böylece değiştirilip yenilenmiş tüm bu yeni ve  
hak ifadelerin (=Rab, ve Kul, ve Gözet bizi) artık böylece ve doğrulukla kullanılarak, hz. Đsaya (üzerine  
Selam olsun) yüce Rabbimiz tarafından ilkin böylece bir hak olarak verilmiş o Đncil mesajının (5/46), 
şimdi içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, bu vadedilmiş “Misak Elçisi” kanalıyla  
böylelikle nasıl artık tekrar en özlü ve doğru bir şekilde ortaya konulmuş olduğuna da yakından tanık 
olabilmek için, lütfen, şimdi o “Đsa Peygamberin Sözleri” dosyasını da muhakkak ve tümüyle görüp, 
şimdi bu bağlamda da artık böylece ve açıkça idrak etmeliyiz yine, en başta.  
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73-  Ve muhakkak inkar ettiler şimdi (şunu) demiş o kimseler: Şüphesiz, Al-lah o üçün 
üçüncüsüdür! Halbuki, yoktur (başka) ilah, sadece tek Đlah! (bkz. Đncil-Markos 12/29)!  
Ve eğer hala (yine de) caymazlarsa bu dediklerinden, mutlaka dokunacaktır şimdi (böylece) 
inkar etmiş (2/26-27) o kimselere, onlardan, acıklı bir çile! 
74-  Öyleyse, şimdi (hala) dönmeyecekler mi (burada) Al-laha doğru, ve (hala) bağışlanma  
dilemeyecekler (mi) Ondan? Ve Al-lah (bu takdirde; 4/17) en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
75-  Ve (çünki) değildir o Mesih, Meryem oğlu, sadece bir gönderilmiş; muhakkak geçti ondan 
önce de (nice) gönderilmişler. Ve onun annesi de bir doğrulukçu (idi), ikisi de yerler idi  
o yiyeceği (X 6/14)!  
O halde, (şimdi) gözle, nasıl açık ediyoruz (burada) onlar için o “Đşaretleri” (=buradaki 19 kodlu, 
tüm o ikişerli, benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 
3/7); sonra gözle, yine nasıl da dönekleniyorlar! 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, artık tüm bu gibi (bkz. 5/83) sağduyulu ve erdemli 
Hristiyanların, böylelikle ikibin yıl evvelden beri, bizzat hz. Đsa (üzerine Selam olsun) tarafından da  
en açık ve en Mucizevi tarzlarda haber verilmiş olan bu en kritik ve önemli “Misak Elçisini/Mesajını” 
şimdi artık böylelikle nasıl en net bir şekilde tanıyıp, ardından da artık derhal o “Mesih Deccalizm” 
ideolojisinin (bkz. 5/17) ortaya atmış olduğu bu batıl “Üçleme” (=baba tanrı, oğul tanrı, ruhülkudüs tanrı) 
doktrinini de kesinlikle ve toptan terkederek, artık sadece bu tek gerçek Đlah (=Al-laha) kulluk esası 
altında (bkz. 4/171), böylece hz. Đsanın (a.s.) hak ve gerçek ümmeti olabileceklerini de (bkz. 5/46-47) 
yakından idrak edebilmek için, lütfen, şimdi o “Görkemli Bir Mucize,” ve sonra da o “Ulaştıran Bir 
Mucize” dosyalarını bu bağlamlarda da muhakkak görmeliyiz, en ilkin.     
 
76-  De ki: Öyleyse, (hala) hizmet mi edeceksiniz (şimdi) siz, Al-lahtan başka (12/40),   
sizin için (kendilerinden) hiç malik olamayacak (olan bu gönderilmişlere) ne bir darlığa, ve  
ne de bir faydaya (7/188) (bkz. Đncil-Luka 4/23-27 & 22/42)? Ve Al-lah, (işte), Odur en işitici,  
en bilen. 
77-  De ki: Ey o Yazıt grubu (=Hristiyanlar; 3/3), öyleyse, artık asla aşırılığa gitmeyin  
o Erginizde, (bu) Gerçeğin dışındakilere (45/6-7) dayanarak. Ve asla izlemeyin bir halkın 
heveslerini, muhakkak sapmış (olan) daha önce, ve (böylece) saptırmış (olan) çoklarını da  
(6/112 = 18/4-5)! Ve onlar (böylece) saptılar (bu) düz yoldan (43/64). 
78-  Ve (böylelikle) lanetlendi (şimdi de, böylece) inkar etmiş o kimseler Đsrail oğullarından,  
o Davud, ve Meryem oğlu Đsanın dili üzere (bkz. Mezmurlar 28/1-5) (Đncil-Matta 23/29-36).  
Bu, çünki (onlar) tam baş kaldırdılar, ve düşmanlık ediyor oldular. 
79-  Birbirlerini caydırmıyor idiler o yabancılanmış pratikten (5/63), onu yaptıkları. Ne adidir  
(şimdi de) o yapıyor oldukları! 
80-  Dolayısıyla, (şimdi) görürsün onlardan çoğunu kendilerine (dost, arkadaş) rehberler edinirler 
iken (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseleri. Ne adidir canlarının onlar için (böylece) takdim 
ettiği, (ki) işte, Al-lah (bundan ötürü) öfkelendi onlara; ve dolayısıyla, --(bu durumda; 4/18)--  
o çilenin içinde onlar sürekli (kalacaklardır). 
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81-  Ve eğer inanıyor olsalardı Al-laha, ve o havadisçiye (=Misak Elçisi; 7/158) ve (burada)  
ona “indirilmiş” olana (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır 
yine, en başta, burada böylece indirilmiş olan: 39/23), asla edinmezlerdi onları kendilerine (dost, 
arkadaş) rehberler. Ve fakat onlardan çoğu şimdi (böylece) kalleşlerdir (2/26-27)!                     
82-  Öyleyse, mutlaka bulacaksın sen (şimdi) o ahalinin en şiddetlisi (olarak) düşmanlıkta  
şimdi (böylece) inanmış (2/25-26) o kimselere karşı, o tutunucuları (=bu karakterdeki yahudiler; 
4/46, 161), ve de (böylece) ortak koşmuş (42/21) o kimseleri. Ve mutlaka bulacaksın (şimdi) 
onların en yakını (olarak) dostlukta şimdi (böylece) inanmış (2/25-26) o kimselere karşı,  
ancak (şöyle) demiş o kimseleri: Şüphesiz biz yardımcılarız (=hristiyanlar; 3/52)! Bu, çünki 
şüphesiz onlardan o (hakkı) araştırıcılar ve o (ebedi azaptan) çekindiriciler (vardır), ve şüphesiz 
onlar asla büyüklenmezler. 
83-  Ve (işte), işittikleri zaman onlar (şimdi) o “indirileni” (39/23) bu gönderilmişe (=Misak 
Elçisi; 7/158), görürsün onların gözlerini dolup taşıyor iken yaşlarla, tanıdıklarından ötürü  
o “Gerçeği” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada 
böylece yine, en başta: 39/41), ve diyorlar: Yetkemiz, inandık! Öyleyse, artık (lütfen) yaz bizi de 
o tanıklarla (57/19) birlikte! 
84-  Ve nedir bizim için ki, inanmayalım (şimdi) Al-laha ve bize (böylece) gelmiş olana  
bir “Gerçek” (39/41) olarak, ve artık umuyoruz (iken) girdirmesini bizi Yetkemizin (böylece)  
o düzeltililer (2/25) halkıyla birlikte! 
85-  Ve (işte), ödüllendirdi (şimdi) onları Al-lah (bu) dediklerinden ötürü, o bahçelerle, altından 
nehirler akan; sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde. Ve işte, budur --19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler en güzel Anlatısı (39/23) üzerinde böylelikle erdemlice çalışarak 
yine, en ilkin-- güzellik edicilerin (39/34) karşılığı! 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından böylelikle gönderileceği 
kesin olarak vadedilmiş bu en önemli ve özgün “Misak Elçisinin/Mesajının,” şimdi tüm bu gibi samimi 
ve erdemli Hristiyanlar tarafından böylelikle büyük bir haşyet ve heyecan içinde şeksiz ve şüphesiz 
tanınıp kabul edilecek bir biçimde (5/83-85), hz. Đsa (üzerine Selam olsun) tarafından en evvelden beri  
böylelikle nasıl en açık ve Mucizevi tarzlarda haber verilmiş olduğuna yakından tanık olabilmek için, 
lütfen, şimdi o “Enfes Bir Mucize,” ve sonra o “Şahane Bir Mucize,” ve sonra da o “Şanlı Bir Mucize” 
dosyalarını bu bağlamda da muhakkak görmeliyiz, en ilkin.      
 
86-  Ama şimdi (böylece) inkar etmiş o kimseler, ve yalanlamışlar o “Đşaretlerimizi” (=19 kodlu, 
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 6/4 = 26/5); (işte), o şahıslar da o korlu alevin arkadaşlarıdır (3/56)!  
87-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık asla yasak kılmayın o temiz olanları Al-lahın sizin için 
(böylece) yasal kılmış (5/4-5) olduğu. Ve (o halde), asla aşırılık etmeyin; şüphesiz, Al-lah 
sevmez (böyle) aşırılık edicileri (6/119). 
88-  Öyleyse, artık yiyin Al-lahın (tüm) o sizi beslediklerinden, yasal ve temiz (olarak) (6/145). 
Ve sakının Al-lahtan, o Kimse ki siz artık (böylece) Ona inananlarsınız (3/84)! 
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89-  Sorumlu tutmaz sizi Al-lah (bilinçsiz, kasıtsız olarak söylediğiniz) boş laflarla o antlarınızın 
içindeki, ve fakat sorumlu tutar sizi (bilinçli, kasıtlı olarak söyleyip) bağladığınızla o antlarla.  
Ve onu (bozmanın) bedeli: Yedirmektir on yoksulu, ortalamasından o yedirdiğinizin kendi 
ailenize, veya onların giydirilmesidir, veya bir elemanın (=gündelikçi, hizmetçi, veya işçi) --(bu 
hizmetinden, işinden, ücreti derhal peşinen verilerek, en az üç gün için)-- özgürleştirilmesidir. 
Ama kim (bunları) bulamazsa, o halde, üç gün oruç tutması (gerekir). Đşte, budur bedeli  
(bozduğunuz) o antlarınızın, (onları) böylece aksattığınız zaman. Ama (bunun ardından, her daim 
ve titizlikle) koruyun o antlarınızı.  
Đşte, böylece açık ediyor Al-lah sizin için o “Đşaretlerini” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7), ta ki siz 
şükredesiniz! 
90-  Ey inanmış o kimseler, (bilin ki), o sarhoşlatıcılar, ve kumar, ve (Al-lahın dışında/yanında 
onlardan da şefaat ve yardım dileyerek, böylece o ölülerden de medet ummak için; 16/20-21 & 
10/18 onların anısına yapılmış) o anıtlar, ve (kısmet aramak için kullanılan) o fal/cin okları (5/3) 
yalnızca birer pisliktir, o şeytanın işlerinden. Öyleyse, artık uzak durun onlardan, ta ki siz  
rahata eresiniz. 
91-  Şeytan yalnızca diliyor (böylece) düşürmeyi sizin aranıza bir düşmanlığı ve kin  
duygularını o sarhoşlatıcıların ve kumarın içinde, ve (böylece de) alıkoymayı sizi Al-lahın  
o “Anışından” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” da bir atıftır burada 
böylece yine, en başta: 39/23), ve o (namaza durup Onu) destekleyişten (2/238). Öyleyse, artık 
siz (bunlardan tümüyle) caymışlar (olacak) mısınız? 
92-  Ve öyleyse, (şimdi) uyun Al-laha, ve uyun o gönderilmişe (=Misak Elçisi; 7/158), ve 
böylece (onlardan tümüyle) kaçının! Ama eğer (yine de) yüz çevirdiyseniz, (o halde) bilin ki,  
bu gönderilmişimizin (=Misak Elçisi; 7/158) üzerine (düşen) yalnızca --(tümüyle ve sadece 
Al-laha ait olan, tüm bu Đlahi buyrukları; 6/114)-- böylece açık bir ulaştırmadır. 
93-  Yoktur inanmış ve şimdi (böylece) o Düzelticilikler için çalışmış (2/25-26) o kimselerin 
üzerine bir günah o yediklerinde (6/145),  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o birinci bölgede, ve sol tarafta-- tam sakındıkları zaman,  
ve (sonra) --o birinci bölgede, ve sağ tarafta-- inandıkları ve o Düzelticilikler için çalıştıkları,  
sonra --o ikinci bölgede, ve sol tarafta-- sakındıkları ve inandıkları (zaman),  
sonra --o ikinci bölgede, ve sağ tarafta-- sakındıkları ve güzellik ettikleri (zaman)!  
Çünki Al-lah sever --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler en güzel Anlatısı (39/23) 
üzerinde böylelikle erdemlice çalışarak burada yine, en ilkin-- güzellik edicileri (39/34)!  
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (93), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel bağlamdaki  
o en Mucizevi açılımına da yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Enfes Bir Mucize” dosyasını  
--ve orada yüce Rabbimize ait o toplam iki bölgeli, ve dört taraflı o 19 kodlu muhteşem Tabloyu-- 
muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
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94-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, mutlaka test edecektir sizi Al-lah, bir istemle, o “avdan”  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- ellerinizin ve --o sağ tarafta-- o mızraklarınızın 
ona ulaşabileceği; ta ki (böylece) bilip ayırt etmesi için Al-lahın, kim --şimdi, orada da  
onları haksızca “avlayıp” --o alt bölgeye-- düşürmekten de böylelikle çokça çekinmek suretiyle--                       
hakkıyla korkacak Kendisinden, görünmezde? Ama her kim de (yine Onun bu Sınırlarına; 2/229 
karşı) --şimdi, orada da-- düşmanlık ederse bunun peşinden, (artık) onun için acıklı bir çile (var 
olacaktır)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (94), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel bağlamdaki  
o en Mucizevi yansımasına da yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Şahane Bir Mucize” 
dosyasını --ve orada yüce Rabbimize ait 19 kodlu o muhteşem Tabloda yer alan o aslen (bazı bilinçsiz, 
veya art niyetli kimseler tarafından, görünmezde) -haksızca- “avlanabilip” --o alt bölgeye-- düşürülebilir 
nitelikteki tüm o hayvanları-- muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi orada böylece ve açıkça 
idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
95-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık asla öldürmeyin o avlık (hayvanları), ve siz (böylece) 
yasaklılar iken (5/1-2). Ve her kim öldürdüyse onu, sizden, kasıtlı olarak; (artık onun) karşılığı  
o öldürdüğünün bir benzeridir, o davardan, böylece bakıp karar verecek (şekilde) ona iki adalet 
sahibi (kimsenin), aranızdan; böylelikle (o davarın mali değeri, ücreti) bir iletilmelik olarak  
--(batıdaki bu kutsal Beldede; 27/91 böylece tesis edilmiş olacak; 3/96-97)-- o Kutsi-Yapıya 
ulaşacak (olan). Veya --(bunu derhal yapamayacak durumda olanlar için, ikinci bir alternatif 
olarak)-- bir bedeli (vardır), (böyle bir davarın eti miktarınca) yoksulları yedirme (şeklinde), 
veya buna denk (gelecek günler boyunca) oruç tutma; (böylece) tatması için o suçunun vebalini.  
Affetti Al-lah geçmişte olanları. Ama her kim şimdi --(bu Đlahi buyruğu burada kasten ve 
tamamen yalanlayarak, Ona karşı)-- düşmanlık ederse, öç alacaktır Al-lah ondan. Ve (çünki)  
Al-lah --(bu takdirde; 43/25)-- en üstündür, öç sahibidir. 
96-  Yasal kılındı sizin için o deniz avı ve onun (tüm) o yiyeceği, bir geçimlik (olarak) sizin için,  
ve (tüm) o geziciler için. Ancak yasak kılındı sizin üzerinize o kara avı, devam ettiğiniz sürece  
(böylece) yasaklılar olarak (5/1-2). Ve (öyleyse), artık sakının Al-lahtan, o Kimse ki siz (burada 
en sonunda) böylece Ona doğru toplanacaksınız (56/83-93)! 
97-  Kıldı Al-lah şimdi --(batıdaki bu kutsal Beldede; 27/91 böylece tesis edilmiş olacak;  
3/96-97)-- o Kutsi-Yapıyı (böylece) kutsal bir Ev, artık (böylelikle) ayakta durucu olarak  
(tüm) ahali için (3/96-97), ve o kutsal Ayı (2/185), ve o iletilmelikleri (2/196) ve (bunları 
belirtecek) o künyelerini (5/2). Bu, artık (böylece) bilmeniz içindir: Şüphesiz, Al-lah bilmektedir  
(tüm) o göklerin içindekileri, ve o yerin içindekileri. Ve şüphesiz, Al-lah her istem berisinde  
--burada artık özellikle ve en başta, Matematiksel açıdan da, böylece-- en bilendir (12/105)! 
98-  Öyleyse, artık bilin ki, şüphesiz Al-lah şiddetlidir sonlandırmada; ve şüphesiz, Al-lah  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta, böylelikle erdemlice çalışacak (2/25)  
tüm o kulları için-- en Bağışlayıcıdır, --o sağ tarafta, böylelikle erdemlice çalışacak (2/25)  
tüm o kulları için-- en Acıyandır! 
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99-  Ve yoktur o gönderilmişin (=Misak Elçisi; 7/158) üzerine (bir sorumluluk), sadece 
(böylelikle, açık bir) ulaştırma (5/67). Ve (bunun ardından, yalnızca) Al-lah bilir (tüm) o açığa 
vurduklarınızı da, ve o gizli tuttuklarınızı da. 
100-  De ki: Asla eşit olamaz o pis ve o temiz, seni (böylece) şaşırtsa bile (şimdi) o pis  
olanların (8/36-37) çokluğu. Öyleyse, artık (böylece) sakının Al-lahtan, ey anlayış sahipleri 
(65/10), ta ki siz (sonunda) rahata eresiniz (23/1-11)! 
101-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, asla sormayın (o) istemlerden, ki eğer (şimdi) açığa 
vurulursa sizin için, (zora sokup) darlandırabilir sizi. Ve eğer (yine de) sorarsanız onları  
o “Okunuş” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Okunuşuna” da bir atıftır 
burada böylece yine, en başta: 36/69) indiriliyor iken, açık edilir (onlar) sizin için. Ama affedip 
geçti Al-lah onları. Ve Al-lah (böylece) en bağışlayıcıdır, en ılımlıdır. 
102-  Muhakkak (buna benzer bir tarzda) sormuştu onları bir halk sizden önce; (ama) sonra da 
sabahladılar onları inkar ediciler olarak! 
 
**  Yüce Rabbimiz burada herhangi bir hususta buyruk (=hukm) bildirirken, eğer ilkin çok detaya 
girmemişse, bu Onun rahmetinden, ve inananlar üzerine böylece onları çok darda bırakacak büyük bir 
zorluk yüklemek istememiş olmasından ötürüdür. (bkz. 5/6 = 22/78) Dolayısıyla, bu gibi durumlarda,   
önce dikkatlice Kuran-Haberin bütünlüğü içinde düşünüp sonra bu husustaki “en kolay” olan tercihe             
göre hareket edebiliyoruz, her seferinde (bkz. 92/5-7).  
Fakat yüce Rabbimizin en başta büyük Rahmeti üzere, burada böylece artık Kendi bu “Misak Elçisi” 
vasıtasıyla bildirmiş olduğu tüm bu en Hikmetli ve Kolay buyruklarıyla (=hukm) asla yetinmeyip,  
illaki çok detay soranların, ve sonra da bu hususta her zaman “en zor” olan tercihe göre hareket etmek 
isteyebilecek olanların, bunun sonucunda kendilerini gereksiz yere böylece iyice zora sokup,  
sonunda da yüce Al-lahın burada en baştaki o ilgili en Kolay buyruğunu (=hukmuhu) sonradan  
neredeyse hiç yapmayacak, veya yapamayacak hale gelebileceklerini de asla unutmamalıyız,  
bu bağlamda. (bkz. 2/67-71)    
 
103-  (Geçerli) kılmadı Al-lah --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- ne o “bahireyi” 
(=mimlenmiş develer), ve --o sağ tarafta-- ne o “saibeyi” (=salınmış davarlar),  
ve --o sol tarafta-- ne o “vasileyi” (=adanmış develer), ve --o sağ tarafta-- ne o “hamı” 
(=korunmuş davarlar)!  
Ve fakat şimdi (böylece) inkar etmiş (74/26-31) o kimseler --(bunları da 19 kodlu o Tablolara 
dahil edip, böylece bu muhteşem Planlamayı bozmak için; 13/33)-- böylece de uyduruyorlar  
Al-lah üzerine yalanı (16/86-87); ve onların çoğu --(bu muhteşem Planlamaları; 74/26-30)-- 
(zaten) hiç akletmiyorlar (2/171)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (103), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel bağlamdaki  
o en Mucizevi açılımına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o “Şahane Bir Mucize” 
dosyasını --ve orada yüce Rabbimize ait 19 kodlu o muhteşem Tabloda, o en temel (74/28) Ayeti gereği, 
o alt bölgede böylece dışlanmış, ve elenmiş olarak yer alan tüm bu (geçerli) kılınmamış “hayvanları”-- 
muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
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104-  Ve (şimdi) denildiğinde onlara: Öyleyse, haydi gelin Al-lahın (bu) “indirmiş” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır yine, en başta, burada böylece 
indirilmiş olan: 39/23), ve -böylece- (bu) gönderilmişe (=Cebrail; 2/97), dediler: Yeter bize kendi 
babalarımızı onun üzerinde bulduğumuz şey! Ama eğer (ya) babaları bu istemi (o vakitte henüz) 
hiç bilmiyor idiyseler, ve (bundan dolayı da henüz bununla) hiç “iletilmemiş” (39/23) dahi 
idiyseler? (Bu bağlamda, lütfen, şimdi ayrıca bkz. Mezmurlar-Zebur 118/22-23 = Đncil-Matta 
21/42-43 = Kuran-Neml 93)  
105-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık sizin üzerinize (düşen sorumluluk) sadece kendi 
canlarınızdır; asla darlık veremez size sapmış kimse, (siz) --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine, en ilkin-- “iletildiğiniz” (39/23) 
zaman! (Sonra) Al-laha doğru (olacaktır) son dönüş yeriniz, topluca; ve O havadis verecektir size 
--(şimdi böylece sapmış; 2/26-27, veya şimdi böylece iletilmiş; 2/25-26 olan herbir kimsenin)--                
tüm (bu) çalışıyor (29/4 X 34/4) olduklarınızı! 
106-  Ey inanmış o kimseler, o halde, artık sizin aranızdaki tanıklık, yaklaştığı zaman sizden 
birinize o ölüm, --(varsa, en yeni, veya en son bir vasiyet için; 2/180 & 2/240)-- salık verme 
sırasında, adalet sahibi iki (tanık olmalıdır) sizden. Veya diğer iki (tanık) sizin dışınızdakilerden, 
eğer siz (yolculuk için) adım attıysanız yerin içinde, ve (orada) isabet ettiyse size o ölüm 
musibeti. Ve o vakit (orada) tutarsınız onları o (namaza durup Onu) destekleyişin (2/238) 
peşinden, ve onlar da (şöyle) yemin verirler Al-lah (adına), eğer şüpheye kapıldıysanız: Asla 
değiştirmeyeceğiz (biz) onu hiçbir değere, yakınlık sahibi bir (akraba) için olsa bile; ve asla 
gizlemeyeceğiz (biz) Al-lahın (bu) tanıklığını. Şüphesiz biz, o zaman, mutlak o suçlulardan 
(oluruz)! 
107-  Ama sonra eğer (yine de) anlaşılırsa, şüphesiz onlar (gerçekten) işlediler (diye) böyle bir 
suçu; o halde, diğer iki (tanık) kalkarlar onların yerine, kendi aleyhlerine (o suç) işlenmiş olan  
o kimselerden, o şimdi (onlardan) daha uygun (olan) iki (kişi). Ve bunlar da (şöyle) yemin 
verirler Al-lah (adına): (Bizim) tanıklığımız mutlak daha doğrudur (onların) tanıklığından; ve biz 
asla taşkınlık etmedik. Şüphesiz biz, o zaman, mutlak haksızlık etmişlerden (oluruz)! 
108-  Bu, (böylece) en uygun (yoldur) getirmeleri için o tanıklığı, hakkıyla; veya korkmaları 
(açısından) -reddedilerek- geri çevrilmesinden o antlarının, (kendi) bu antlarının peşinden.  
Öyleyse, artık (böylece) sakının Al-lahtan (2/177), ve işitin. Ve (çünki) Al-lah --19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine, en ilkin--                    
asla “iletmeyecektir” (39/23) böyle kalleşler (2/26) halkını! 
109-  (O) gün, Al-lah toplayıp biraraya getirdiğinde (tüm) o gönderilmişleri (4/164-165), ve 
(onlara) diyecektir: Nedir o, (size) yanıt verilen? Dediler: Yoktur (hiçbir) bilgi bizim için! 
Şüphesiz Sen, ancak Sensin (tüm) o görünmezlerin en Bileni! 
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110-  O zaman, dedi Al-lah: Ey Meryem oğlu Đsa, öyleyse, (şimdi) anıver o Armağanımı senin 
üzerine, ve annenin üzerine: Hani, bir zaman güçlendirdim seni o kutsal Ruh (=Cebrail; 26/193) 
ile; kelam ediyordun o ahaliye beşiğin içinde de, ve yetişkin (iken de). Ve (sonra) öğretip 
bildirdim sana o Yazıtı (=tüm o Kitabı; 3/119) ve o “Buyuruyu” (=buradaki 19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Buyurusuna” da müstakbel bir göndermedir böylece yine,  
en başta: 13/37), ve o Tevratı ve Đncili.  
 
**  Yüce Rabbimiz tarafından hz. Đsaya (üzerine Selam olsun) böylelikle verilmiş olan o Đncilde,                      
onun şimdi içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda çıkacağı vadedilmiş olan bu “Misak Elçisine” 
yüce Al-lah tarafından burada böylelikle açılmış olacak bu en önemli ve özgün “Buyuruya” (54/5) dair 
vermiş olduğu tüm o en Mucizevi gaybi haberlerine yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o  
“ Đsa Peygamberin Sözleri” dosyasını da bu bağlamda muhakkak ve bütünüyle görmeliyiz, en başta. 
 
Ve hani, bir zaman yaratıyordun çamurdan kuş biçimi gibi (bir şey), Benim iznimle, ve 
üflüyordun onun içine, ve (o da) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, burada o sağ tarafta da-- 
oluyordu bir “kuş,” Benim iznimle;  
ve tedavi ediyordun --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, burada o sol tarafta da-- o “körü,” ve  
o “cüzamlıyı,” Benim iznimle!  
Ve o zaman, (hayata) çıkarıyordun --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, burada o sol tarafta da--               
o “ölüleri,” Benim iznimle!  
(bu hususlarda, lütfen, şimdi ayrıca tekrar ve mutlaka bkz. 3/49)  
(=11/120)  
 
Ve o zaman, geri püskürttüm (Ben) o Đsrail oğullarını senden; hani, o zaman gelmiştin (sen) 
onlara o Açık Belgelerle, ama (derhal) dediler inkar etmiş o kimseler, onlardan: Değildir bu, 
sadece açık bir sihir! 
111-  Ve o zaman, esinledim (Ben de) o havarilere: Öyleyse, artık inanın Bana, ve bu 
gönderilmişime! diye. Dediler: Đnandık, (ey Yetkemiz)! Öyleyse, (ey Đsa), artık (sen de) tanık  
ol ki, şüphesiz biz böylece (Ona) teslim olmuşlarız! 
112-  O zaman, (ayrıca) dedi o havariler: Ey Meryem oğlu Đsa, o halde, (şimdi) güç yetirebilir mi  
Yetken, indirmeye bizim üzerimize bir Ziyafet o gökten? Dedi: Sakının Al-lahtan, eğer (samimi 
olarak) inananlar idiyseniz. 
113-  Dediler: Sadece diliyoruz yemeyi ondan, (ki) böylece (yüzde yüz) yatışsın kalplerimiz;  
ve bilelim ki, muhakkak (sen) böylelikle (yüzde yüz) doğruladın bize! Ve (böylece) olalım onun 
üzerine tanıklardan! 
114-  Dedi (bunun üzerine) Meryem oğlu Đsa: Ey Al-lahım, Yetkemiz, o halde, (lütfen) indir 
bizim üzerimize (şimdi) bir Ziyafet o gökten, ki olsun bizim için bir Şölen, öncemiz için ve 
sonramız için, ve (böylece de) bir “Đşaret” Senden! Ve besle bizi, ve Sen --şimdi, burada  
böylece de-- besleyicilerin (2/25) en iyisisin! 
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115-  Dedi Al-lah: O halde, şüphesiz Ben --(o zaman, ve yine şimdi, burada böylece de;  
2/25-26)-- indireceğim onu sizin üzerinize! Ama her kim inkar ederse (bunun) peşinden, sizden; 
şüphesiz Ben de çilelendireceğim onu bir çileyle, hiç çilelendirmediğim (biçimde/kadar) onunla  
hiç kimseyi (tüm) o kalabalıklardan! 
 
**  Yukarıda hz. Đsa (üzerine Selam olsun) tarafından yüce Al-lahtan ilkin böylece niyaz edilmiş olan  
bu göksel Ziyafetin, aslen içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda böylelikle mutlak olarak 
gönderileceği vadedilmiş bu “ĐnsanOğlu” (=buradaki bu “Misak Elçisi”) vasıtasıyla da tekrar ve nihai 
olarak --Matematiksel anlamda-- şimdi böylece de indirilip (bkz. Đncil-Matta 4/4 = Yuhanna 6/27)  
böylelikle tüm insanlığa yüce Al-lahtan şimdi böylece de ebedi bir Şölen ve büyük bir “Đşaret” kılınmış 
olduğuna da yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o “Enfes Bir Mucize” dosyasını  
bu bağlamda da muhakkak görmeliyiz, en ilkin.  
 
116-  Ve o zaman, dedi Al-lah: Ey Meryem oğlu Đsa, sen mi dedin o ahaliye: Öyleyse, edinin 
(şimdi) beni ve annemi de, iki Đlah (olarak), Al-lahtan başka? Dedi (Đsa): Saygı duyulansın Sen!  
Asla olamaz benim için, diyeyim (böyle) hiçbir (şekilde) hak olmayan (şeyi) benim için!  
Ve eğer onu demiş olsaydım, muhakkak Sen bilirdin onu. (Çünki) bilirsin (Sen) benim canımın 
içinde olan (tüm düşünceleri); ama bilemem (ben) Senin canının içinde olan (tüm düşünceleri). 
Şüphesiz Sen, ancak Sensin (tüm) o görünmezlerin en bileni! 
117-  Ve (işte), asla demedim (ben) onlara, sadece Senin bana (böylece) emrettiğini: Öyleyse, 
artık yalnızca hizmet edin Al-laha, benim de Yetkem ve sizin de Yetkeniz (olan)! (bkz.  
Đncil-Matta 4/10 & Markos 12/29-30)! Ve (böylece) oldum ben onların üzerine bir tanık, onların 
içinde (hayatta) kaldığım sürece. Ama o vakit (böylece) vefat ettirdiğinde Sen beni (=3/55), 
kaldın artık yalnızca Sen bir “Gözetleyici” onların üzerine; ve (bunun ardından), yalnızca Sen 
her istem üzerinde (böylece) bir “Tanık” (idin)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayette, böylece ilkin açıkça idrak ediyoruz ki, hz. Đsa (üzerine Selam olsun) burada 
henüz o despot ve inkarcı tarzda bazı yahudiler tarafından asılmadan ve öldürülmeden hemen önce,  
bizzat yüce Rabbimiz tarafından böylece “vefat ettirilip” Kendi katına “yükseltildikten” sonra (bkz. 3/55), 
artık yukarıda Kıyamet Gününde bu tanıklığı Onun huzurunda aynen böylece yapacağı vakte kadar  
bir daha asla bu dünyaya geri dönmedi, ve dönmeyecek, fakat bunun ardından, sadece yüce Al-lah  
tüm insanların üzerinde böylece tek “Gözetleyici” ve “Tanık” olarak kaldı, ve Kıyamet Gününe kadar da 
aynen böylece kalmaya devam edecek.  
Dolayısıyla, şimdi o bazı hristiyanların iddia ettikleri gibi, hz. Đsanın (üzerine Selam olsun) böylece  
vefat ettirilip yüce Al-lahın katına alındıktan hemen sonra buraya tekrar dönüp o bazı havarilere, ve sonra 
Pavlus gibi bazı kimselere göründüğü, ve onlara bazı Mesajlar da ilettiği şeklindeki iddialarının, ve sonra 
hz. Đsanın (üzerine Selam olsun) şimdi bu Son Çağda da böylece tekrar bizzat dönüp geleceği şeklindeki 
iddialarının tamamen yanlış ve şeytani kaynaklı olduğunu da artık böylelikle açıkça anlayabiliyoruz.  
(bkz. 6/112-114) (bu hususta, lütfen, şimdi hem de ayrıca bkz. Đncil-Yuhanna 13/33 & 16/10) 
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Ancak bununla birlikte, hz. Đsanın (üzerine Selam olsun), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda 
yüce Rabbimiz tarafından böylelikle mutlak olarak gönderileceği vadedilmiş bu “Misak Elçisinin” şimdi  
aynı zamanda nasıl onun bu kendi ismini (=Đsa: Al-lah tarafından “Kurtuluş” verilmiş Kul) şimdi böylece   
bir sıfat isim olarak kendi üzerinde de taşıyacağını açıkça işaret edip haber verdiğine,  
ve akabinde de, yine elbette nihai olarak hz. Muhammedin de (üzerine Selam olsun) bu durumu aynen 
onaylayarak, bu “Misak Elçisini” ayrıca yine böylece (=Đsa: Al-lah tarafından “Kurtuluş” verilmiş Kul) 
ismiyle de anıp böylelikle mutlak olarak gönderileceğini nihai olarak ve açıkça haber verdiğine   
yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Devasa Bir Mucize 1,” ve sonra o “Đstisnai Bir Mucize,” 
ve sonra da o “Mucizevi Bir Mühür” dosyalarını bu bağlamda da muhakkak görmeliyiz, en ilkin.  
       
118-  Eğer (şimdi) çilelendirirsen onları, şüphesiz onlar Senin hizmetkarlarındır. Ve eğer 
bağışlarsan onları, şüphesiz Sen, ancak Sensin en üstün, en buyurgan! 
119-  Dedi Al-lah: Bu bir gündür ki, artık (yalnızca) fayda verecektir o doğrulara  
o “doğrulukları” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Doğruluğuna” bir atıftır  
burada böylece yine, en başta: 39/33)! Onlar için bahçeler (var olacaktır), altından nehirler akan; 
sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde, sonsuzca! Böylece hoşnut oldu artık Al-lah onlardan, ve 
(onlar da) hoşnut oldular Ondan (98/7-8). (Đşte) budur, o koca başarı! 
120-  Al-laha aittir yönetimi (17/111) (tüm) o göklerin ve yerin, ve onların içindekilerin. Ve O,  
(böylece de) her istem üzerinde tam ölçücüdür (54/49)! 

 
 
  

BÖLÜM   6 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Övgü Al-lah içindir, o Kimse ki yarattı o gökleri ve yeri, ve kıldı o karanlıkları ve ışığı.  
Ama sonra bile (böylece) inkar etmiş (67/6-9) o kimseler (şimdi) hala Yetkelerine (bu kimseleri, 
veya nesneleri, böylece) denk kılmaktadırlar (9/31 & 41/37)! 
2-  Odur o Kimse ki (böylece) yarattı sizi bir çamurdan (=yer çamurunda mevcut tüm o 
elementlere bir gönderme olmalıdır), sonra kıldı (buradaki hayatınız için; 63/11) bir belirli süre;  
ve (böylece) adı konulmuş bir süre Onun katındadır (71/4). Ama sonra bile siz (şimdi) hala  
--(bu “Gerçek” hakkında; 2/147)-- kuşkulanıyorsunuz? 
3-  Ve (işte), Odur --(tek Otorite olan)-- Al-lah, o göklerde de, ve o yerde de (43/84)!  
Bilir (O) tüm o gizlinizi ve açığınızı, ve bilir ne kazandıklarınızı. 
4-  Ama (şimdi) gelivermiyor ki onlara bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o her birine bir atıftır yine, en başta, burada aynı zamanda  
o her biri böylece en temel bir “Anış” olarak da nitelendirilmiş olan, hassaten: 26/5) Yetkelerinin 
o “Đşaretlerinden,” sadece oluyorlar ondan yüz çeviriciler! 
 
 
 
 
 



Bölüm  6           126  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
5-  Ve muhakkak (böylece) yalanladılar o “Gerçeği” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/41) (şimdi) onlara 
geldiği vakit. Öyleyse, artık ileride geliverecektir onlara onun (bu) havadisleri (21/1 & 44/10-16) 
onunla (şu an) alay ediyor oldukları! 
6-  Görmediler mi, nice yıktık (Biz) onlardan önce birçok nesilden? Đmkan vermiştik onlara yerin 
içinde sizin için imkan vermediğimiz kadar; ve gönderdik o göğün (yağmurlarını) onların üzerine 
sağanaklıca, ve kıldık o nehirleri altlarından akar. Ama (sonra) yıktık onları, o kusurlarından 
(29/39-40) ötürü! Ve inşa ettik onların peşinden diğer nesiller. 
7-  Ve eğer (şimdi) indirseydik senin üzerine o “Yazıtı” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23) -gökten- bir kağıt 
içinde, ve dokunsalardı ona kendi elleriyle, mutlaka (yine) derdi (en baştan böylece) inkar  
etmiş (2/26-27) o kimseler: Değildir bu, sadece açık bir sihir! 
8-  Ve dediler: O halde, indirilmeli değil miydi (şimdi) onun üzerine bir melek? Ve eğer 
indirseydik (Biz) bir melek, mutlaka (derhal) kılınıp bitirilirdi o (azap) emri, sonra (onlar) asla 
gözetilmezlerdi. 
9-  Ve eğer kılsaydık (Biz) onu bir melek, mutlaka (yine) kılardık onu bir piyade -insan- 
(suretinde), ve mutlaka (böylece) yine örterdik onların üzerine (kendi) örttüklerini. 
10-  Ve muhakkak alay edildi (tüm) o gönderilmişlerle de senden önceki, ama (sonra) kuşatıp 
sarıverdi onlardan dalga geçmiş o kimseleri, onunla (böylece) alay ediyor oldukları (6/5). 
11-  De ki: O halde, (şimdi) gezin o yerin içinde, sonra gözleyin, nasıl oldu o yalanlayıcıların 
sonu (22/42-45)! 
12-  De ki: Öyleyse, (şimdi) kimin içindir (tüm) o göklerin ve yerin içindekiler? De ki: Al-lah 
içindir! O halde, yazdı şimdi O (Kendi) canı üzerine (burada tüm bu kullarına, böylelikle) 
acımayı (6/54). Ve (sonra) mutlaka (böylece de) toplayacaktır sizi o kalkış gününde (39/67-68), 
onun hakkında hiç şüphe olmayan. Ve (orada) canlarını (tamamen) kaybettirmiş (olacak)  
o kimseler, (işte), onlar --(şimdi burada Onun bu Đşaretlerine)-- inanmayanlardır (16/104)! 
13-  Ve Onun içindir, (tüm) o yerleşip barınan (her şey) o gecenin ve o gündüzün içinde.  
Ve O en işiticidir, en bilendir. 
14-  De ki: Öyleyse, Al-lahtan başkasını mı (ben) şimdi (kendime) bir (yol gösterici, koruyucu) 
Rehber edinecekmişim (7/196), O (tüm) o göklerin ve yerin (Tek) oluşturucusu iken,  
ve O (herkesi) yedirip doyurur, ve (Kendisi) asla yedirilip doyurulmaya (hiçbir an ve asla 
ihtiyacı yok) iken? De ki: O halde, şüphesiz ben emredildim (şimdi) olayım diye (böylece Ona) 
teslim olmuş kimselerin (3/84) ilki. Ve: Sakın olma o ortak koşuculardan (42/21)! –diye de 
emrolundum. 
15-  De ki: Şüphesiz ben korkarım, eğer baş kaldırırsam Yetkeme (10/15), koca bir günün 
çilesinden! 
16-  Her kim uzak tutulup (korunursa) o (çileden), o gün, muhakkak O (böylece) acımıştır ona.  
Ve (işte) budur, o açık başarıya eriş (48/5)! 
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17-  Ve eğer dokundurursa (şimdi) sana Al-lah bir darlık, (artık) yoktur kaldıracak onu,  
sadece O (10/107); ve eğer dokundurursa sana bir iyilik, (o halde), O her istem üzerinde  
en ölçücüdür. 
18-  Ve O (tam) egemendir (tüm) o hizmetkarlarının üzerinde (6/61); ve O en buyurgandır,  
en haberdardır. 
19-  De ki: Öyleyse, (şimdi) hangi şey daha büyüktür tanıklıkta? De ki: (Đşte), Al-lah tanıktır  
benim ve sizin aranızda: (ki) işte, esinlendi bana doğru bu “Okunuş” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 36/69),  
artık (böylelikle) uyarayım diye sizi onunla, ve ulaştığı (her) kimseyi. O halde, şüphesiz siz mi 
(şimdi) mutlaka (hala) tanıklık ediyorsunuz: Muhakkak, Al-lah ile birlikte diğer “Đlahlar” da  
vardır! (diye)? De ki: Ben (buna) asla tanıklık etmem. De ki: (Çünki) O yalnızca (böylelikle)  
tek bir Đlahtır (28/70)! Öyleyse, şüphesiz ben artık öteyim sizin --(böylece Al-lahın 
dışında/yanında, Ona ek/ortak “Đlahlar” olarak edinip, böylece Ona)-- ortak koştuklarınızdan 
(9/31 & 21/29 & 25/43 & 41/37)! 
20-  O kimseler ki (böylece) verdik (Biz) onlara o Yazıtı (=Tevrat, Đncil, Kuran; 3/3-4);  
(işte), tanıyacaklar (şimdi) onu (=Misak Elçisi/Mesajı), tanıdıkları gibi kendi oğullarını (2/146)!  
Fakat canlarını kaybettirmiş (olacak) o kimseler, (işte), onlar hala --(şimdi burada Onun bu 
Elçisine/Mesajına)-- inanmayanlardır (2/26-27)! 
21-  Öyleyse, kim daha haksız (olabilir) Al-lah üzerine şimdi (böylece) yalan uydurmuş 
kimseden (16/86-87), ve de (böylelikle) yalanlamış Onun o “Đşaretlerini” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 
6/4 = 26/5)? Öyleyse, şüphesiz o ki, asla rahata eremeyecektir (böyle) haksızlık ediciler (39/24)! 
22-  Ve (o) gün, toplayıp biraraya getirdiğimizde onları, topluca; sonra diyeceğiz ortak koşmuş  
o kimselere: O halde, nerede (şimdi) o ortaklarınız, o kimseler ki böylece onları --(Al-lahın 
dışında/yanında, Ona ek/ortak Buyrukçular olarak edinip böylece)-- öne sürüyor idiniz (42/21)? 
23-  Sonra olmadı (onların) şaşkınlıkları, sadece şöyle demeleri: Ve Al-laha (andolsun ki), 
Yetkemiz (olan), asla değil idik (biz) ortak koşucular!  
24-  Gözle, (böylece) nasıl yalan söylediler (onlar) şimdi (kendi) canlarına karşı; ve (derhal) 
sapıp uzaklaştı onlardan o uyduruyor oldukları (2/166-167)!  
25-  Ve onlardan kimi (var ki) kulak veriyor (şimdi) sana doğru; ama kıldık Biz --(en baştan beri, 
kendilerinin sergilemekte oldukları bu katı inatçılıklarından ve sağırlıklarından ötürü; 41/5)-- 
kalplerinin üzerine kılıflar, --(bu art niyetlerinden ve kalleşliklerinden; 2/26 derhal vazgeçip, 
burada böylece doğrulukla ve derhal Ona yönelmedikleri sürece; 3/89)-- kavramasınlar onu diye,  
ve kulaklarının içine de tıkaçlar. Ve --(en baştan beri, kendilerinin sergilemekte oldukları  
bu katı inatçılıklarında ve sağırlıklarında böylece devam ettikleri sürece; 41/5)-- eğer görseler 
bile (şimdi) her “Đşareti” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin”  
o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), asla inanmazlar ona.  
Nihayet sana geldikleri zaman, mücadele ediyorlar seninle, diyor yine şimdi (böylece) inkar 
etmiş (2/26-27) o kimseler: Değildir bu, sadece o öncekilerin (=o önceki Peygamberlerin; 21/5)  
-klasik- bildirim tarzları! 
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**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, böylece artık vadedilmiş bu “Misak Elçisi” tarafından                                
-şu ana dek- o toplam 19 en temel dosya içinde açıkça sunulmuş olan yüce Rabbimize ait 19 kodlu, tüm o 
muhteşem Planlamaların daha önceki tüm bu büyük Peygamberler (=bu bağlamda, özellikle, yine ilkin  
hz. Musa, ve sonra hz. Davud, ve sonra hz. Đsa, ve de nihai olarak yine hz. Muhammed a.s.) herbiri 
tarafından nasıl daima --sol ve sağ-- her iki taraflı olarak, önceden böylelikle en Mucizevi ve en isabetli 
tarzlarda aynen haber verilmiş olduğu gerçeğini çarpıtabilmek için, şimdi yukarıda işaret edilen bu tarz 
inkarcıların tüm bu en mucizevi Nebevi haberleri sadece bu büyük Peygamberlerin herbirinin o dönemde 
kullanmış oldukları klasik “bildirim tarzları” (=esatiru; 6/25) -(mesturen; 17/58 & ...)- olarak tanımlayıp,  
ve dolayısıyla, bunların hiçbirinin şimdi --sol ve sağ-- her iki taraflı bu 19 kodlu, muhteşem Planlamalarla 
asla ve hiçbir şekilde alakaları olamayacağını iddia ederek böylece derhal geçiştirmeye ve örtmeye 
yönelik çarpık faaliyetleri haber verilmiş olmalıdır, yukarıda yüce Rabbimiz tarafından, böylece yine  
en Bilge bir tarzda!        
 
26-  Ve (dolayısıyla), onlar (şimdi) böylece --19 kodlu o Tablolarda, o sol tarafta-- caydırıyorlar 
ondan, ve --o sağ tarafta-- sendeliyorlar ondan; ve (böylece) yıkıma uğratmıyorlar, sadece kendi 
canlarını, ama farkedemiyorlar! 
27-  Ve eğer bir görseydin, durduruldukları zaman (onlar) o ateşin üzerinde, ve (o vakit) 
dediklerinde: Ah keşke (şimdi) geri çevrilsek, ve asla yalanlamasak Yetkemizin o “Đşaretlerini” 
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), ve (mutlak) olsak o inananlardan! 
28-  Hayır, böylece açığa çıktı (şimdi) onlar için, saklıyor oldukları daha önce. Ve eğer (şimdi) 
geri çevrilseydiler (bile), mutlaka tekrar dönerlerdi (burada) ondan (böylece) caydırılmış 
olduklarına (3/98-99 & 3/21); ve (çünki) şüphesiz onlar mutlak yalancılardır! 
29-  Ve dediler: Değildir o, sadece bu yakın hayatımız; ve asla değiliz biz --(bu konuda hesap 
vermek üzere, buradaki vefatın hemen ardından, öte tarafta, o Cehennemde, veya o Cennette; 
16/28-29 X 32 böylece ve derhal)-- uyandırılacaklar (36/48-54)! 
30-  Ve eğer bir görseydin, durduruldukları zaman (onlar) Yetkelerinin huzurunda, ve (o vakit) 
dediğinde (O): Öyleyse, değil miymiş bu (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Yazıtına” da bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23) -böylelikle- bir “Gerçek” (39/41)? 
Dediler: Evet, ve Yetkemize (andolsun ki, öyleymiş)! Dedi (Al-lah): Öyleyse, tadın (şimdi)  
o çileyi, (böylece) inkar ediyor (2/26-27) olduğunuzdan ötürü! 
31-  Muhakkak kaybetti yalanlamış o kimseler (şimdi, böylece) Al-laha kavuşmayı (10/15);  
ve nihayet onlara geldiği zaman o Saat (33/63), ansızın, dediler: Ah hasretler bize, (böylece)  
o eksik bıraktığımızdan (39/55-56) ötürü, orada! Ve onlar (şimdi, bundan ötürü) taşıyor olacaklar 
o (günah) yüklerini sırtlarının üzerinde; dikkat, ne çirkindir bu yüklendikleri (20/99-101)! 
32-  Ve değildir bu yakın hayat, sadece bir oyun ve bir oyalanma (57/20). Ve o sonraki diyar 
daha/en iyidir şimdi (böylece) sakınacak olanlar (39/33) için! Öyleyse, yine de   
akletmeyecek misiniz (21/10)? 
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33-  Muhakkak biliyoruz ki, mutlaka hüzünlendiriyor (şimdi) seni dedikleri o şeyler (21/5 & ...).  
Ve şüphesiz onlar böylece (aslında) seni yalanlamıyorlar; ve fakat o haksızlık ediciler  
böylelikle (aslında) Al-lahın o “Đşaretlerine” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) karşı  
didiniyorlar (29/47, 49)! 
34-  Ve muhakkak (böylece) yalanlandı (tüm) o gönderilmişler de senden önceki; ama kararlılık 
gösterdiler o yalanlandıkları ve incitildikleri (şey) üzerine, ta ki onlara geliverinceye kadar 
(Bizim) yardımımız. Ve yoktur değiştirici Al-lahın --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol ve  
o sağ tarafta, tastamam ve mükemmel olarak yerleşik kıldığı-- “Kelimelerini” (6/115)!  
Ve (işte), muhakkak (böylelikle) geldi sana (burada) o gönderilmişlerin haberinden!  
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından artık böylelikle lutfedilip  
mutlak olarak gözler önüne serilmiş olan tüm bu “19 kodlu, muhteşem Kelimelerin” daha önceki tüm  
bu büyük Peygamberler tarafından nasıl en evvelden ve böylece daima --sol ve sağ-- her iki taraflı olarak,  
en Mucizevi ve en isabetli tarzlarda aynen böylelikle haber verilmiş olduğuna yakından tanık olabilmek 
için, lütfen, şimdi o “Musa Peygamberin, ve Đsa Peygamberin, ve Davud Peygamberin, ve de Muhammed 
Peygamberin (a.s.) Sözleri” dosyalarını da --orada şimdi bu bağlamda en ilkin (hz. Musa 24/18 & 22)  
(hz. Đsa 4/24 & 26) (hz. Davud 44/10) (hz. Muhammed 18/15) hemen ve derhal bakarak--                                        
bu bağlamda akabinde herbirini muhakkak ve bütünüyle de görüp, artık burada böylelikle de açıkça  
idrak etmeliyiz, en başta.  
 
35-  Ama eğer (şimdi) ağır geldiyse sana (tüm bunlara rağmen) onların hala yüz çevirmeleri;  
öyleyse, eğer güç yetirebilirsen (şimdi) aramaya bir tünel o yere, veya (dayamaya) bir merdiven 
o göğe, ve getirmeye onlara --(onların bu diledikleri tarzlarda; 17/90-93)-- bir Đşaret...!  
Ve eğer Al-lah isteseydi, mutlaka (hep birlikte) toplardı onları bu “Đletinin” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23) 
etrafında! Öyleyse, artık sakın olma (sen) o cahillerden (6/111-113). 
36-  (Çünki) yalnızca işiten o kimseler şimdi (böylece Ona) yanıt verirler (2/186)! Ve o ölüler;  
işte, Al-lah --(buradaki vefatın hemen ardından, öte tarafta, o Cehennemde, veya o Cennette; 
16/28-29 X 32 böylece ve derhal)-- uyandırıyor onları, sonra onlar (orada, böylece ve derhal)  
Ona doğru döndürülüyorlar (36/48-53)!  
37-  Ve dediler: Öyleyse, (şimdi) indirilmeli değil miydi onun üzerine --(o önceki Elçilere 
indirilmiş olduğu gibi; 21/5)-- bir Đşaret Yetkesinden?  
De ki: Şüphesiz, Al-lah tam ölçüp (54/49) güç yetirendir (şimdi, böylece de) indirmeye  
bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” o (her) birine  
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), ve fakat onların çoğu hala (bunu) bilip  
anlamıyorlar (6/124)! 
 
 
 
 
 
 
 



Bölüm  6           130  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
38-  Ve yoktur hiçbir canlı o yerde, ve (ne de) hiçbir kuş, iki kanadıyla uçan, (o gökte),  
işte, (onların hepsi de) --(özellikle, burada en başta, böylece genetik ve anatomik açıdan da)-- 
sizin benzeriniz/denginiz olan kitlelerdir. Đşte, böylece Biz o “Yazıtın” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” da bir atıftır burada yine, en başta: 39/23) içinde  
--şimdi, böylece tüm bu “canlılar,” ve “kuşlardan” da-- hiçbir istemi eksik bırakmadık!  
Sonra onların --(istisnasız tümü, buradaki ölümlerinin hemen ardından, öte tarafta, o Cennette;  
X 11/119)-- Yetkelerine doğru toplanmaktadırlar. 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (38), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel bağlamdaki  
o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o “Şahane Bir Mucize” 
dosyasını --ve orada, yüce Rabbimize ait 19 kodlu o muhteşem Tabloda böylelikle eksiksiz olarak ve  
hep birlikte yer alan tüm bu “canlıları,” ve de “kuşları”-- muhakkak görüp bu bağlamda şimdi artık 
bunları da orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
**  Yukarıdaki bu Ayette (38) böylece anılan yeryüzündeki tüm bu canlıların, ve de kuşların  
yüce Rabbimiz tarafından böylelikle şimdi tüm bu insanlarla temelde tam “benzer/denk” (=emsalukum) 
olarak anılmış olması, bugün artık bilimsel açıdan da yeryüzündeki tüm bu varlıkların birbirleriyle  
--yine yüce Rabbimize ait o en hikmetli Evrimsel Yaratış emrinden (21/30, 71/14, 76/1, ...) ötürü de, 
elbette-- açıkça keşfedilmiş olan o (anatomik ve genetik açıdan olan) en aşikar ilintilerini, ve  
--(özellikle, burada en başta genetik açıdan, yine o ikişerli, Simetrik tüm o muhteşem DNAların  
hepsinin böylelikle birebir karşılaştırılması sayesinde)-- bu açıdan artık hepsinin en temeldeki  
bu olağanüstü “benzerliklerini/denkliklerini” (=emsalukum) böylece en Bilge bir tarzda, en evvelden,  
açıkça işaret edip haber vermiş olması açısından da, böylelikle yine yüce Rabbimize ait en Mucizevi  
bir Ayettir, en başta.  
Ve burada ayrıca böylelikle, yüce Rabbimizin tüm bu canlıları, ve de kuşları burada böylece özellikle 
anatomik ve genetik açıdan tüm bu insanlarla temelde tam “benzer/denk” (=emsalukum) olarak anıp, 
dolayısıyla, onları bu bağlamda asla ve hiç aşağı görmemiş olduğunu, bilakis tüm bu varlıkların  
hepsini de anatomik ve genetik açıdan “güzel” (=ehsene) bir biçimde yaratmış olduğunu (bkz. 32/7),  
ve fakat Đnsana ise sonunda bu açıdan “en güzel olma ve dik duruş” (=ahseni takvim) özelliklerini de 
lutfedip bağışlayarak (bkz. 95/4) bu açıdan onu böylece en sonunda --(ona orada o vakit bahşetmiş olduğu 
bu dil yeteneği, ve böylelikle Kendisiyle sözlü iletişim kurabilme yetisi nedeniyle de, artık tüm o diğer 
canlılardan tamamen ayırıp bu bağlamda tümden farklı ve üstün kılarak da elbette, en ilkin; 2/31-33, 37)-- 
yeryüzünün biricik “ardılları” (=“halaife” elard; 6/165) tayin ederek, böylelikle Kendi gözünde  
en ayrıcalıklı ve en güzide bir yere oturtmuş olduğunu da (bkz. 17/70) artık böylelikle açıkça idrak 
edebilecek olmalıyız burada, en başta.           
 
39-  Ama şimdi (yine de) yalanlamış o kimseler o “Đşaretlerimizi” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 6/4 = 26/5), (artık bunlara karşı böylece) sağırdırlar ve dilsizdirler (2/171), karanlıklar 
içindedirler. O halde, artık kim (sapmayı) isterse, Al-lah da saptırır onu; ve kim de  
(doğru gitmeyi) isterse, O da kılar onu (böylece) ayakta duran bir yordam (43/43) üzerinde! 
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40-  De ki: Peki, (şimdi) gördünüz mü; eğer (derhal) geliverse size Al-lahın o Çilelendirmesi 
(44/10-11), veya geliverse size o Saat (54/1), Al-lahtan başkasını mı (yardıma) çağıracaksınız, 
eğer doğrular idiyseniz? 
41-  Hayır, sadece Onu çağırırsınız; ve O da --(belirli bir süre için)-- kaldıracaktır (Kendisini) 
böylece ona karşı çağırdığınızı (44/12-16), eğer isterse. Ve (zaten her türlü büyük bela ve sıkıntı 
anında) tamamen unutursunuz (siz) o ortak koştuklarınızı (29/65). 
42-  Ve muhakkak gönderdik Biz (birçok gönderilmişler) o kitlelere doğru da senden önce;  
ve yakalayıp aldık onları baskılarla ve darlıklarla, ta ki onlar (Al-laha dönüp) yakarsınlar. 
43-  Peki, (gerekli) değil miydi, onlara geldiği zaman o baskımız, derhal (Al-laha dönüp) 
yakarmış (olmaları)? Ve fakat katılaştı (onların) kalpleri, ve çünki (böylece) süsledi onlar için  
o şeytan (tüm) o çalışıyor olduklarını (43/36-37). 
44-  Ve o vakit unuttuklarında (kendilerine) onunla “Anış” verileni (=buradaki 19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” da bir hatırlatmadır şimdi böylece yine,  
en başta: 39/23), (Biz de) açtık onların üzerine o her istemin kapılarını. Ve nihayet coştukları 
zaman (kendilerine) bu verilenlerle, Biz de (ardından) derhal yakalayıp aldık onları, ansızın;  
ve o zaman, onlar umutlarını (hepten) yitirenler (oldular).         
45-  Ve işte, (böylece) kesildi arkası o halkın, haksızlık etmiş (39/24) o kimselerin! Ve övgü 
(böylece) Al-lah içindir (6/1), (tüm) o kalabalıkların Yetkesi. 
46-  De ki: Peki, (şimdi) gördünüz mü, eğer (derhal) alırsa Al-lah o işitmenizi ve görmenizi,  
ve mühür vurursa o kalplerinizin üzerine, kimdir (o) ilah, Al-lahın dışında, tekrar (aynen  
yoktan var edip) getirebilecek (olsun) size onu?  
Gözle, nasıl serpip yayıyoruz o “Đşaretleri” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli 
“kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7), sonra onlar  
(hala) yalpalıyorlar! 
47-  De ki: Peki, (şimdi) gördünüz mü; eğer (derhal) geliverse size Al-lahın o Çilelendirmesi  
ansızın, veya açıktan, o vakit artık (ebedi) yıkıma uğratılır mı, ancak sadece (böyle) haksızlık 
ediciler (39/24) halkı? 
48-  Ve göndermiyoruz (Biz) o göndertilmişleri, sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar (olarak). 
Öyleyse, artık kim inanırsa ve (böylece de) Düzelticilik ederse (2/25), yoktur korku onların 
üzerine, ve onlar asla hüzünlenmeyeceklerdir (35/34-35)!            
49-  Ama (şimdi) yalanlamış o kimseler o “Đşaretlerimizi” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5); 
işte, dokunacaktır onlara o çile, (böylece de) Kalleşlik  ediyor (2/26) olduklarından ötürü! 
50-  De ki: Asla demiyorum (ben) size, “benim katımdadır Al-lahın o hazineleri;” ve bilmiyorum 
ben (gelecekle ilgili) o görünmezi; ve asla demiyorum (ben) size, “şüphesiz ben bir meleğim;” 
fakat ancak izliyorum (ben), sadece (böylelikle Yetkemden) o esinleneni (43/43-44) bana doğru.  
De ki: O halde, artık eşit olabilir mi (bunlara karşı) kör kalanla (10/43), (bunları) gören (34/6)?  
Öyleyse, (hala) düşünmeyecek misiniz (34/46)? 
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51-  Öyleyse, şimdi (böylece) uyar onunla (7/2) korkan o kimseleri, (hesap vermek üzere 
sonunda) toplanacaklar diye Yetkelerine doğru: Yoktur onlar için Ondan başka (ne) bir  
(yol gösterici, koruyucu) rehber (7/196), ve (ne de) bir aracı (39/44); ta ki onlar --(böylece  
artık Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “rehberler” ve “aracılar” edinmekten; 18/102 & 21/28 
çokça)-- sakınsınlar! 
52-  Ve asla kovma dua edip çağıran o kimseleri Yetkelerini, erken (vakitte) ve akşam 
(vaktinde), dileyerek Onun yüzünü (=rızasını). Yoktur senin üzerine (onların) hesabından hiçbir 
istem, ve yoktur (senin) hesabından da onların üzerine hiçbir istem. Ve (eğer) kovarsan onları, 
muhakkak olursun o haksızlık etmişlerden! 
53-  Ve böylece denedik Biz (şimdi) onların bazısını bazısıyla, (şöyle) demeleri için: Bu  
şahıslar mıdır (yani) Al-lahın lutfettiği kendilerine, (şimdi) bizim aramızdan? Ama değil midir  
Al-lah en bilici (böyle) şükredicileri (76/3)? 
54-  Öyleyse, (şimdi) sana geldiği zaman inanan o kimseler (bu) “Đşaretlerimize” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece  
yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), (onlara) de ki: Selam sizin üzerinize! (Đşte), yazdı (böylece) Yetkeniz 
(Kendi) canı üzerine (sizin için) o acımayı. Öyleyse, şüphesiz o ki, artık sizden kim çalıştıysa bir 
çirkinliğe, bir cehalet üzere, ama sonra (derhal) dönüp (Ona) yöneldiyse bunun peşinden, ve 
(böylece de) Düzelticilik ettiyse (2/25) (2/220 & 4/114 & ...); (artık) şüphesiz O  
en bağışlayıcıdır, en acıyandır! 
55-  Ve (işte), böylece --sollu & sağlı-- ayırt ediyoruz o “Đşaretleri” (=buradaki 19 kodlu, tüm  
o ikişerli, benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7); 
ta ki artık (iyice) açığa çıksın o cürümkarların (bu çarpık) yolu (16/9 & 3/99)! 
56-  De ki: Şüphesiz ben artık (kesinlikle) caydırıldım hizmet etmekten (12/40) sizin şimdi  
--(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “yetkeler” olarak böylece)-- isteyip çağırdığınız  
o kimselere (veya nesnelere) Al-lahtan başka (9/31 & 3/80) (41/37). De ki: Artık asla izlemem  
(ben) sizin bu heveslerinizi; muhakkak saptım (demektir) o zaman; ve asla olamam (o takdirde) 
(ben) --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine, 
en ilkin-- o “iletilenlerden” (39/23)! 
57-  De ki: Şüphesiz ben artık (böylece) bir “Açık Belge” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Açık Belgesine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/157) üzerindeyim 
Yetkemden, ama (siz) yalanladınız onu. Öyleyse, (şimdi) benim yanımda değildir, onu acele 
istediğiniz o -azap emri- (37/176-179)! Muhakkak ki, buyruk (verme, koyma yetkisi) sadece  
Al-laha aittir (18/26); O böylece anlatır (bu) “Gerçeği” (39/41)! Ve O (yine buradaki tüm  
o “Đşaretleri;” 6/55 şimdi, 19 kodlu o Tablolarda) --sollu & sağlı-- ayırt edenlerin (6/55)  
en iyisidir! 
58-  De ki: Eğer şüphesiz (şimdi) benim yanımda (olsaydı) onu acele istediğiniz o -azap  
emri- (10/50-51), mutlaka (hemen) kılınıp bitirilmiş olurdu o emir benim ve sizin aranızda!  
Ve Al-lah en bilicidir --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23)  
şimdi böylece yalanlayıp nankörlük etmiş-- o haksızlık edicileri (39/24)! 
 
 
 
 



Bölüm  6           133  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
59-  Ve Onun katındadır (tüm) o açıcı (anahtarları) o görünmezin; bilemez onu (hiç kimse),  
ancak O. Ve bilir (O) tüm o karanın ve denizin içindekileri de. Ve düşüveremez hiçbir yaprak, 
sadece --(en baştan beri Kendisinin yine en ince ve hassas o Matematik Hesaplara göre  
bizzat yaratıp takdir etmiş olduğu tüm o evrensel doğa fizik yasaları; 7/185 çerçevesinde,  
ve de üzerinde, önceden)-- mutlak bilir (O) onu. Ve yoktur hiçbir tane o yerin karanlıkları içinde, 
değil ki yaş ve değil ki kuru, (hepsi) yine muhakkak (Onun katındaki) açık bir yazıtın içinde 
(sayılı ve kayıtlıdır; 72/28). 
60-  Ve Odur o Kimse ki (böylece) vefat ettirir sizi geceleyin, ve bilir ne yapıp ettiğinizi  
gündüzleyin; sonra (sabahleyin tekrar) uyandırır sizi orada, böylece kılınıp tamamlanması için 
adı konulmuş bir sürenin. Sonra Ona doğru (olacaktır) son dönüş yeriniz, sonra havadis 
verecektir (O) size tüm o (şimdi böylece de) çalışıyor (34/4 X 29/4) olduklarınızı! 
61-  Ve O (tam) egemendir (tüm) o hizmetkarlarının üzerinde; ve (işte), gönderir sizin üzerinize  
(böyle) koruyucular (86/4). (Sonra) nihayet geldiği zaman birinize o ölüm, (derhal) vefat ettirir 
onu Bizim (bu) gönderilmişlerimiz (32/11), ve onlar (işlerini) asla eksik bırakmazlar. 
62-  Sonra (derhal) çevrilirler onlar Al-laha doğru, o gerçek (yol gösterici, koruyucu) -tek-
Rehbercileri (7/196)! Dikkat, artık (sadece) Onun içindir o buyruk; ve O en hızlısıdır (tüm)  
o hesaplandırıcıların (18/102)! 
63-  De ki: O halde, kim kurtarıyor (şimdi) sizi o karanın ve denizin karanlıklarından, dua edip 
çağırıyorsunuz (iken) Onu, yakararak ve gizlice: “Eğer (şimdi) kurtarırsa (O) bizi bundan, 
mutlaka olacağız o şükredenlerden!” (diyerek)? 
64-  De ki: Al-lah kurtarıyor sizi ondan, ve her kederden; (ama) sonra siz (yine de) --(Onun 
dışında/yanında, Ona ek/ortak kurtarıcı “aracılar” edinerek, böylece hala Ona)-- ortak  
koşuyorsunuz (10/18)! 
65-  De ki: (Đşte), O tam ölçüp güç yetirendir (şimdi de) salmaya sizin üzerinize bir çile, 
üstünüzden veya ayaklarınızın altından, veya bölüp karıştırmaya sizi (düşman) klikler (halinde), 
ve (böylece de) tattırmaya sizin bazınıza (diğer) bazınızın baskısını.  
Gözle, nasıl serpip yayıyoruz o “Đşaretleri” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli 
“kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7), ta ki onlar artık  
kavrasınlar! 
66-  Ama şimdi (yine de) yalanladı onu (senin) o halkın, ve o (böylece) bir “Gerçek” (39/41) 
iken! De ki: (Đşte), değilim (ben) sizin üzerinize bir (koruyucu) dayanak (39/41). 
67-  Her haber için bir gerçekleşme (zamanı, mekanı) vardır; o halde, artık (biraz) ileride  
bileceksiniz (38/87-88)! 
68-  Ve gördüğün zaman şimdi (alay etmeye) dalıp giden o kimseleri o “Đşaretlerimiz” (=19 
kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) hakkında, hemen yüz çevir onlardan, ta ki (onlar) dalıp 
gidinceye kadar onun dışında (başka) bir anlatıya. Ve eğer unutturursa (bunu) sana o şeytan,  
öyleyse, artık sakın oturma (bunu) hatırlamanın peşinden, o haksızlık ediciler (39/24) halkıyla 
birlikte (4/140)! 
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69-  Ve yoktur şimdi (böylece) sakınan o kimselerin (39/33) üzerine (onların) hesabından, hiçbir 
istem; ve fakat sadece (böyle) bir hatırlatma (39/23-26, 55-58), ta ki --(buna binaen, belki,  
onlar da artık böylece ve derhal dönüp Ona yönelerek; 3/89)-- sakınırlar. 
70-  Öyleyse, bırak (şimdi) edinmiş o kimseleri o “Ergilerini” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Ergisine” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 48/28) --o sol tarafta--                  
bir oyun, ve --o sağ tarafta-- bir eğlence konusu (bkz. 2/171), ve (böylece) kandırmış onları  
bu yakın hayat. Öyleyse, sen (şimdi) yine de (böylece) “Anış” ver onunla (39/23), ki tepe takla 
edilmesin bir can, (bu) kazandığıyla (39/24)! O vakit, artık yoktur onun için Al-laha karşı  
(ne) bir (yol gösterici, koruyucu) rehber (18/102), ve (ne de) bir aracı (21/28)! Ve eğer verebilse 
(bile) her fidyeyi, artık asla alınmayacak ondan. Đşte, o şahıslar o kimseler ki, tepe takla edildiler,  
(bu) kazandıklarından ötürü (39/24)! Onlar için kaynarlıdan bir içecek (vardır), ve acıklı bir çile, 
(böylece, en baştan beri) inkar ediyor (2/26-27) olduklarından ötürü! 
71-  De ki: O halde, --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak kurtarıcı “aracılar” olarak; 10/18)--  
dua edip çağıralım mı (yani) biz (şimdi) Al-lahtan başka o asla fayda veremeyecek olanları bize, 
ve darlık veremeyecek olanları bize (5/76)? Ve de döndürülelim mi (böylece) topuklarımızın 
üzerine, Al-lahın bizi --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) 
burada yine, en ilkin-- (böylece) “iletmesinin” (39/23) peşinden, o şeytanların (böylece) onu 
heveslendirdiği (6/112-113) o kimse gibi yerin içinde, şaşkın (vaziyette)? Ki (işte), onun için 
arkadaşları da var, (takdim edip) çağırıyorlar onu --(sanki o böylece Al-lah tarafından bir  
mutlak doğruya iletilmiş ve de doğruya ileticiymiş; 7/30 gibi)-- ileti (vermesi) için: Öyleyse, 
haydi --(ona tabi olmak üzere)-- gelin bize! (diyerek). 
De ki: Şüphesiz, Al-lahın o “Đletisi” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đletisine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23), işte, odur --(tek gerçek)-- “Đleti!”  
Ve (öyleyse), emrolunduk biz artık (böylece) teslim olmakla (3/84) o kalabalıkların Yetkesine! 
72-  Ve: Ayakta tutun o destekleyişi (33/56), ve (böylece) sakının Ondan (2/177)! diye.  
Ve Odur o Kimse ki, --(buradaki vefatın hemen ardından, herkes böylece)-- Ona doğru 
toplanacaksınız (56/83-94)! 
73-  Ve Odur o Kimse ki (böylece) yarattı o gökleri ve yeri bir gerçek olarak. Ve (çünki) “ol” 
dediği gün, (o gökler ve yer böylece) oluverir (2/117)!  
 
**  Yüce Rabbimizin tüm gökleri ve yeri (=tüm evreni, ve maddeyi), daha insanları yaratmadan önce,  
en ilkin böylece en büyük kudretiyle tam bir “gerçek” (=bilhakk) olarak böylece bizzat en büyük 
kuvvetiyle ve hikmetiyle yarattığı (bkz. 14/19 & 40/57), ve sonra da insanlara tüm bu gökleri ve yeri 
dışarıdaki bu “gerçek” (=bilhakk) vasfına ve aslına tam uygun ve somut olarak hakkıyla göstermek üzere,  
o (Güneş) ışığını ve gözlerini yarattığı (bkz. 17/12 & 16/78) böylelikle açıkça bildirilip, en büyük bir 
Hikmet üzere, önemle vurgulanmıştır yüce Rabbimiz tarafından, en başta.  
Ta ki böylece günümüzde, özellikle bazı Gnostik Hristiyan ve de  Kabbalist Yahudi mezheplerin ortaya 
attıkları ve sonuçta: “Aslında insanların dışında ve onlardan bağımsız olarak yaratılmış bir evren, ve 
madde diye bir “gerçeklik” felan yoktur, herşey sadece insanların beyninde bazı elektrik akımları sonucu 
oluşan subjektif bir “hayalden” ibarettir!” şeklindeki hezeyanlarının öncelikle böylece Dinen, ve sonra  
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Bilimsel olarak da aslen hiçbir sağlam temeli olmayan, ancak yine daha yukarıdaki o Ayette (6/71) 
halihazırda yüce Rabbimiz tarafından açıkça işaret edilmiş olan o tarz şeytanların (bkz. 6/112-113) 
yeryüzünde böylece aldatıp kandırarak “şaşkın” halde bırakmayı başarmış olacakları kimselerin,  
yani o “Mesih Deccalizm” doktrinlerinin (bkz. 5/17-18 & 9/30) bir tuzağı olacağını açıkça anlayıp,  
bu tip hezeyanlardan da artık böylelikle her vakit ve çokça uzak durmalıyız, en ilkin.  
Ki yukarıda anılan özellikle o Gnostik Hristiyan mezhebinin bunun ardından ortaya attığı: “Öyleyse, 
insanların yeryüzünde şimdi o materyalizm, yani maddecilik felsefesinden kurtulup böylece özgürlüğe  
ve “tanrı babaya” ulaşabilmek için, derhal tüm bu evrenin, ve maddenin gerçekliğini toptan reddedip  
burada herşeyin o şeytan tarafından insanların beyninde onlara gösterilmiş “sahte hayaller” olduğunu  
kabul etmenin, ve bunun ardından da bu şeytani “sahte hayal” dünyasından çıkıp gerçek mutluluk ve 
huzur boyutuna hemen ulaşabilmek için, derhal gidip “tanrı oğula,” ve şimdi onu temsil eden bu tip  
Mesihçi Gnostik Papazlara aklen ve zihnen tam olarak teslim olmanın” gerekliliğini ortaya sürmüş, ve 
hala sürüyor olmaları, yine aslen o şeytanın böylece insanlara ilkin haktan yanaymış (yani maddeciliğe 
karşı dini, maneviyatı savunuyormuş) maskesiyle yaklaşıp süslü göstererek, ve böylelikle kendilerini  
Al-lah tarafından mutlak olarak “doğruya iletilmiş ve de doğruya ileten” kimseler de zannettirerek  
böylece sonunda ebedi bir şoka ve büyük bir hüsrana uğratma tuzağından başka bir şey değildir  
yine! (bkz. 15/39 = 6/112-113 = 7/30)  
Aksi takdirde, şimdi bu aldatıcı “Mesih Deccalizm” doktrinlerinin etkisi altında kalıp böylece aklen ve 
zihnen tamamen hayalperest ve “şaşkın” vaziyette bırakılmış olacak kimselerin sonunda bu büyük 
“ şaşkınlıklarından” uyandırılmak üzere, ahirette en ilkin yüce Rabbimizin bu ibret verici azarlamasına da 
böylece muhatap olduktan sonra (bkz. 52/14-16) ardından derhal Al-lah adına uydurulmuş bu mesnetsiz  
“hayal ve hezeyanlardan” ötürü (bkz. 10/69-70) --(burada bu şeytani “hayal ve hezeyanlardan” derhal 
kurtulup, doğrulukla böylece ve derhal Ona yönelmedikleri takdirde; 4/17)-- mutlak olarak böylece  
o ebedi hüsrana uğrayabileceklerini de (bkz. 52/14-16) hiç unutmamalıyız, en başta.          
 
Onun (bu) “Deyişi” de (69/40-43) bir Gerçektir! Ve (böylece) Ona aittir (tüm) o yönetim  
(22/56-57), o borunun içine üfleneceği o gün (36/51-54)! Bilenidir (O) tüm o görünmezin 
(=insan gözüne asla görünmez olan, atom altı tüm o kuantum parçacık ve ışınlar alemine de  
bir atıf olmalıdır) ve (bunların üstünde, insan gözü tarafından net olarak) o tanık olunanın.  
Ve O en buyurgandır, en haberdardır. 
74-  Ve hani, bir zaman dedi Đbrahim babası Azere: Ediniyor musun (sen) --(kendi akıllarınca  
o bazı melekleri temsilen, kendi elleriyle yontup yapmış oldukları; 37/91-96)-- o put imajları 
(kendine) ilahlar? Şüphesiz ben (bundan ötürü) görüyorum seni, ve halkını, açık bir sapkınlık 
içinde! 
75-  Ve böylece gösteriyorduk (Biz) Đbrahime (tüm) o yönetimlerini o göklerin ve yerin, ve 
(böylelikle) olması için o (kesin bir inançla) odaklanmışlardan. 
76-  Ve (işte), o vakit bastığında onun üzerine o gece, gördü bir gezegen, ve dedi: O halde, (işte) 
budur benim Yetkem! ama o vakit battığında (o), dedi: Sevemem ben (böyle) batıp gidenleri! 
77-  Ve o vakit gördüğünde o ayı doğarken, dedi: O halde, (işte) budur benim Yetkem! ama  
o vakit battığında (o), dedi: Eğer (doğruya) iletmezse beni Yetkem, mutlaka olacağım (ben de)  
--(böylece o gezegenleri ve ayı, Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “yetkeler” edinmiş olan)--             
o sapkınlar halkından! 
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78-  Ve o vakit gördüğünde o güneşi doğarken, dedi: O halde, (işte) budur benim Yetkem!  
Bu, en büyüğüdür! ama o vakit battığında (o), dedi: Ey halkım, öyleyse, artık şüphesiz ben 
öteyim sizin bu --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “yetkeler” olarak edinip, böylece  
Ona)-- ortak koştuklarınızdan! 
79-  Şüphesiz ben (artık) döndürdüm yüzümü yaratmış o Kimse için o gökleri ve yeri,  
(böylece) bir birleyici olarak (6/161); ve kesinlikle değilim ben (asla) --şimdi de-- o ortak 
koşuculardan (42/21)! 
80-  Ve (derhal) tartıştı onunla halkı, (ve o da) dedi: Hala tartışıyor musunuz (siz) benimle  
Al-lah hakkında, ve muhakkak böylece (doğrulukla) iletmiş (iken) o beni? O halde, artık asla 
korkmuyorum (ben) sizin Ona (böylece) ortak koştuklarınızdan (6/74), sadece (müstesna) 
istemesi Yetkemin bir istemi (6/17). Genişçe kuşattı Yetkem her istemi, bilgice! Öyleyse, (hala) 
“Anış” (39/23) almayacak mısınız? 
81-  Ve nasıl korkarım (ben) sizin --şimdi de-- o ortak koştuklarınızdan (42/21), ve siz hala 
korkmuyorsunuz (iken), şüphesiz (böylece) ortak koştunuz (diye) Al-laha, sizin üzerinize  
onunla (ilgili) hiçbir ispat indirmediği şeyleri (45/6-7)? Öyleyse, şimdi (bu) iki bölüğün hangisi 
daha layıktır güvende olmaya, eğer biliyor idiyseniz? 
82-  (Đşte), inanmış o kimseler ve (sonra da) asla örtüp karıştırmamışlar (bu) inançlarını  
(böyle) bir haksızlıkla (31/13); o şahıslar, (işte), artık onlar içindir güvenlik, ve (muhakkak) 
onlardır --şimdi de-- (böylece) “iletilmiş” (39/23) olacaklar! 
83-  Ve işte bu, Bizim delilimizdir, verdik onu (böylece) Đbrahime o (ortak koşucu) halkına  
karşı. Yükseltiriz (Biz) derecelerle, kimi istersek (4/95-96). Şüphesiz, Yetken (böylece)  
en buyurgandır, en bilendir. 
84-  Ve (sonra) bahşettik ona (oğlu) Đshakı, ve (torunu) Yakubu, ve hepsini (doğruya) ilettik.  
Ve Nuhu da ilettik (bundan) önce, ve (onun) soyundan: Davudu ve (oğlu) Süleymanı, ve Eyyubu  
ve Yusufu ve Musayı ve Harunu. Ve (işte), böyle ödüllendiririz (Biz) --şimdi de-- o güzellik 
edicileri (39/34-35)! 
85-  Ve Zekeriyayı ve (oğlu) Yahyayı, ve Đsayı ve Đlyası; hepsi o düzeltililerdendir. 
86-  Ve Đsmaili ve (oğlu) Elyesayı, ve Yunusu ve Lutu; ve hepsini (böylece) lütuflandırdık  
o kalabalıkların (iyiliği) için/üzerine. 
87-  Ve (onların) babalarından, ve soylarından, ve kardeşlerinden de; ve (böylece) seçip aldık 
onları, ve (böylelikle) ilettik onları ayakta duran bir yordama (6/161)! 
88-  Bu, Al-lahın “Đletisidir” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine”  
bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23), iletir (O) artık onunla, kimi isterse (13/27)  
o hizmetkarlarından. Ama eğer --şimdi de-- (böylelikle) ortak koşsalardı (42/21 & 13/33), 
mutlaka boşa çıkardı onlardan, tüm (bu) çalışıyor (2/25) oldukları! 
89-  O şahıslar o kimseler ki, (işte), verdik (Biz) onlara o Yazıtı ve o “Buyruğu” (=buradaki  
19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Buyruğuna” da müstakbel bir atıftır böylece  
yine, en başta: 3/48) ve (böylece) o havadisçiliği! Ama (şimdi) eğer (yine de) inkar ederse  
onu (=39/23) bu şahıslar, (bilsinler ki), muhakkak dayanak ettik (Biz) ona (böyle) bir halkı (5/54) 
ona karşı asla inkarcılar olmayacak olan. 
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90-  (Đşte), o şahıslar Al-lahın (böylece) ilettiği o kimselerdir; öyleyse, artık sen de (böylece) 
onların (bu) “iletilerini” (3/3-4 & 87/18-19) takip et. Ve de ki: Đstemiyorum (ben) sizden onun 
için hiçbir ücret; (çünki) değildir o, sadece (böylelikle) bir “Anışlık” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışlığına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 74/31) tüm o 
kalabalıklar için! 
91-  Ama takdir edemediler onlar Al-lahı, gerçek takdiriyle Onun, (şöyle) dedikleri zaman:  
Asla indirmedi (şimdi) Al-lah (herhangi) bir birey üzerine hiçbir istem (67/9)! De ki: Peki, kim 
indirdi o Yazıtı, o şey ki geldiydi onunla Musa, (böylece) bir Işık ve bir “Đleti” (39/23) -kaynağı- 
olarak (tüm) ahali için (5/44)? Ki (şimdi dahi) yazıp kılıyorsunuz (siz) onu kağıtlara, (sonra) 
açığa koyuyorsunuz onu, ve de saklıyorsunuz, çokça! Ve (şimdi, burada böylece) bildirilip 
öğretildi size de (55/2) asla bilmediğiniz (daha önce), ne sizin, ve ne de (o vakit) o babalarınızın 
(bkz. Tesniye 29/28 = Đşaya 30/20). Öyleyse, de ki: Al-lah! sonra bırak onları o gafletleri içinde, 
oynayadursunlar (21/1-2)! 
92-  Ve işte, (şimdi) bu bir “Yazıttır” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23) böylece indirdik onu, verimli kılınmış 
olarak; (böylelikle) -yerine getirip- doğrulayıcı (olarak) kendinden önceki o (Kitap vaadlerini)  
(bkz. Tevrat-Tesniye 18/18-19 = 32/1-4) (Đncil-Yuhanna 6/27 = Matta 4/4 & Luka 8/11-15) 
(Kuran-Ali Đmran 3/81 = Ahzab 33/7-8  & Neml 27/93 = Đbrahim 14/24-25),  
ve artık böylece uyarman için (onunla) (tüm) o şehirlerin ana (merkezlerini) ve çevrelerindeki 
kimseleri (13/7). Ve (şimdi) inanan o kimseler (bu) sonraki zamana (=içinde bulunduğumuz  
bu en kritik Son Gün: yani BinYıllık (22/47) bu son zamana dair de en önemli bir atıf olmalıdır 
burada böylece en başta ve hassaten) (bu hususta, lütfen, şimdi ayrıca hem de bkz. Tevrat,  
Hoşea 6/2-3) (Đncil-Luka 18/33 = Yuhanna 6/44-45) (Kuran-Zuhruf 43/61-62) inanıyorlar ona; 
ve onlar (bu) destekleyişlerini (33/56) -hakkıyla yerine getirip- koruyorlar. 
93-  Öyleyse, (şimdi) kim daha haksız (olabilir) uydurmuş kimseden Al-lah üzerine (böylece) 
yalanı (3/78), ve de demiş: Esinlendi bana da (Al-lah tarafından)! ve esinlenmedi (iken) 
kendisine (Al-lah tarafından) hiçbir istem; ve de (şöyle) demiş kimseden: O halde, indireceğim  
(şimdi) ben de bir benzerini Al-lahın o “indirdiğinin” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır yine, en başta, burada böylece indirilmiş olan: 39/23)!  
Ve eğer bir görsen, o zaman (bu) haksızlık ediciler (39/24) ölüm sarsıntıları içindeyken, ve  
o melekler (onlara doğru) açıp uzatmışlar iken ellerini, (şöyle diyerek): Öyleyse, haydi  
çıkarın (şimdi) canlarınızı! Bugün cezalandırılacaksınız (siz) rezil edici bir çileyle,  
(böylece) diyor olduğunuzdan ötürü Al-lah üzerine (bu) “Gerçeğin” (39/41) dışındakileri  
(45/6-7), ve (böylece) büyükleniyor olmanızdan ötürü Onun (bu) “Đşaretlerine” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine, 
en ilkin: 6/4 = 26/5) karşı! 
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94-  Ve muhakkak (şimdi) geldiniz (siz) Bize (yapayalnız, teker teker) fertler olarak, sizi 
yarattığımız gibi o ilk seferde, ve terkettiniz o sizi varlıklandırdığımız (şeyleri) sırtlarınızın 
arkasında. Ve görmüyoruz (şimdi) sizinle birlikte o “aracılarınızı” (21/28), o kimseler ki  
(hep) öne sürerdiniz, şüphesiz onlar sizin için (bu konuda böylece mutlak) ortaklardır (10/18)! 
diye. Ama muhakkak kesildi (bağlar) sizin aranızda, ve kopup ayrıldılar (şimdi) sizden  
bu --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “aracılar” olarak edinip, böylece Ona ortaklar  
olarak)-- öne sürüyor olduklarınız (10/18)! 
 
**  Yüce Rabbimizin katında “aracılık” (=şefaat) etme yetkisi tüm o en kıdemli Meleklere ve 
Peygamberlere, ancak herhangi bir kimse önce Onun huzuruna çıkıp Onun bu konuda (evet, bu kişiye 
şefaat edilebilir diye) kesin onayını ve iznini aldıktan sonra verilmiştir. (bkz. 21/28 & 53/26) Dolayısıyla, 
eğer bir kimse şimdi yüce Rabbimize ait 19 kodlu bu en kritik ve önemli “Misak Elçisini/Mesajını” 
yukarıdaki Ayette (93) işaret edilen tarzlarda haksızca ve nankörce yalanladığı takdirde, artık ahirette 
hiçbir büyük Peygamberin böyle kimselere şefaat etmeye ne yetkisi, ve ne de arzusu zaten asla 
olmayacaktır. Bu konuda hz. Muhammedin (a.s.) buradaki bu bildiriyi aynen tasdik edip kuvvetle onaylar 
şekilde vermiş olduğu o en Mucizevi ve ibret verici gaybi haberlerine de yakından tanık olabilmek için, 
lütfen, şimdi o “Haşmetli Bir Mucize” dosyasını bu bağlamda da muhakkak görmeliyiz, en ilkin. 
 
95-  Şüphesiz, Al-lah yarıp açandır taneyi ve çekirdeği. Çıkarmaktadır (O) --şimdi, 19 kodlu o 
Tablolarda da, o sağ tarafta-- o “hayatlıyı” --o sol tarafta-- o “ölüden,” ve de (böylece de) 
Çıkarıcıdır --o sol tarafta-- o “ölüyü” --o sağ tarafta-- o “hayatlıdan” (3/27)!  
(Đşte), budur Al-lah! Öyleyse, nasıl (oluyor) da hala (böyle) dönekleniyorsunuz (45/6-7)? 
96-  Yarıp açandır (O) sabahı da; ve kıldı geceyi de bir yerleşip dinlenme, ve --şimdi, 19 kodlu o 
Tablolarda da, o sağ tarafta-- o “Güneşi,” ve --o sol tarafta-- o “Ayı,” bir hesap ile (55/5)!  
(Đşte) bu, tam ölçülemesidir o en Üstün, en Bilenin! 
97-  Ve Odur o Kimse ki kıldı sizin için --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta--                       
o “Yıldızları” da, iletilesiniz diye onunla, (şimdi) karanın ve denizin karanlıkları içinde de! 
Muhakkak (böylece) --sollu & sağlı-- ayırt ettik (Biz) o “Đşaretleri” (=buradaki 19 kodlu, tüm o 
ikişerli, benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7),  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda, o sol taraf için-- (bunları) bilen bir halk için! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (96-97), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda,  
Matematiksel bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen,  
şimdi o “Göksel Bir Mucize” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda artık bunları da şimdi orada 
böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
98-  Ve Odur o Kimse ki inşa etti sizi (böylece) tek bir candan (4/1); ve (sonra, bu dünyada)  
bir konaklayış yeri (2/36), ve (sonunda, buradan) bir geçip gidiş yeri (vardır).  
Muhakkak (böylece) --sollu & sağlı-- ayırt ettik (Biz) o “Đşaretleri” (=buradaki 19 kodlu, tüm o 
ikişerli, benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7),  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda, o sağ taraf için-- (bunları) kavrayan bir halk için! 
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99-  Ve Odur o Kimse ki (böylece) indirdi gökten bir su; ve (işte), çıkardık (Biz) onunla  
bitkisini o her istemin, ve çıkardık ondan bir yeşillik, (ve) çıkarıyoruz ondan taneler üst üste 
binmiş; ve hurmadan, (onun) tomurcuğundan, (yere) sarkmış dallar, ve bahçeler, o üzümlerden  
ve zeytinden ve nardan, benzeşenli ve benzeşmeli olmayarak. Öyleyse, (şimdi) gözleyip bakın  
o meyvalarına doğru, meyva verdiği zaman, ve olgunlaşmasına.  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak “Đşaretler” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7) vardır,  
artık (böylece) inanan (2/25-26) bir halk için!            
100-  Ama kıldılar (şimdi) onlar Al-laha o cinleri --(onları böylece Onun dışında/yanında,  
Ona ek/ortak “rehberler” edinerek)-- ortaklar (6/112-114), ve (O) yarattı onları da (7/191)!  
Ve (böylece de) uydurup yakıştırdılar Onun için oğullar ve kızlar (43/16), bir “Bilgiye” (4/166)  
asla dayanmaksızın! Öyleyse, saygı duyulandır O, ve (büyük bir uzaklıkla uzak olup) yücedir  
onların (tüm) bu (yalan olarak) nitelendirdiklerinden. 
101-  Var edicisidir (O) tüm o göklerin ve yerin. Asla olmaz Onun için bir çocuk; ve de  
hiç olmadı Onun için bir (eş) arkadaş (72/3-4 & 112/1-4)! Ve yarattı (O) her istemi; ve O  
her istem berisinde en bilendir. 
 
**  Yukarıdaki bu Ayette (6/101) yüce Rabbimizin böylece özellikle kullandığı bu (=Bediu: Yoktan Var 
Edici) ifadesi böylece Onun tüm evreni en başta --Big bangin hemen öncesinde-- daha ortada hiçbir atom, 
elektron vs. dahi mevcut değilken, o mutlak “yokluk” anından itibaren ortaya çıkarıcı en muazzam 
kudretine; daha sonra bu Ayette (10/3) kullandığı bu (=Halaka: Yaratıcı) ifadesi ise, böylece Onun tüm 
evreni en başta --Big bangin biraz sonrasında-- o ilk atomları, elektronları vs. böylece var ettikten sonra, 
bu “hammaddeden” meydana getirici en müthiş kudretine işaret etmekte olmalıdır.  
Bundan dolayı, Kuran-Haberde bu (=Bediu: Yoktan Var Edici) ifadesi hassaten ve yalnızca yüce Al-lahın 
bir vasfı olarak kullanılmış iken --(çünki Ondan başka hiçkimse hiçbir şeyi asla böylece yoktan var 
edemez)-- bu (=Halaka: Yaratıcı) ifadesi ise, bazen küçük anlamda insanın da belirli bir “hammaddeyi”  
kullanarak üretip meydana getirmiş olabileceği her türlü “üretici” vasfı için de kullanılabilmiştir. 
(örneğin, bkz. hz. Đsanın (a.s.) çamur “hammaddesini” kullanarak, Al-lahın izniyle, böylece bir kuş 
heykeli “yaratmış (=ehluku)” olması; 5/110)           
 
102-  (Đşte), budur Al-lah, (sizin) Yetkeniz! Yoktur (başka) ilah, (böylelikle) sadece O (28/70)! 
Yaratıcısıdır (O) her istemin (25/2). O halde, artık (böylece) hizmet edin (yalnızca) Ona (12/40)!  
Ve O her istem üzerinde --(tüm inananların böylece her vakit sadece Kendisine dayanıp 
güvenecekleri; 3/160 en sağlam)-- bir dayanaktır. 
103-  Asla idrak edemez Onu o gözler, ama O idrak eder (tüm) o gözleri! Ve O en lutfedicidir,  
en haberdardır. 
 
**  Yüce Rabbimiz burada hiçbir göz tarafından asla idrak edilemeyecek, yerde ve gökte olan o hiçbir 
şeyle asla kıyaslanamayacak, ama burada görülebilen herşeyden bambaşka ve en üstün “eşsiz bir Zat” 
olduğu için (42/11), aslen böylece Ona “gayben” (=yani “görmeden”) iman edilmesi en baştan  
şart kılınmıştır (bkz. 2/2 & 35/18). Ancak yüce Rabbimiz bunun akabinde tüm Evren Kitabında ve de  
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Din Kitabında en Bilge ve en Üstün tarzda icra etmiş olduğu tüm o muhteşem “Matematik Eylemleriyle,” 
aklını kullanan tüm insanlar tarafından bu bağlamda artık burada net olarak görülebildiği için,  
bu iman asla körü körüne bir iman değil, ancak böylece artık görü görüne bir imandır (bkz. 41/53 & 
51/49 & 51/20-21 & ...)!     
 
104-  Muhakkak geldi (işte) size (böylece) o “Görsel Belgeler” (=19 kodlu, o ikişerli,  
benzeşmeli kelimeler/harfler “Görsel Belgelerine” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 
7/203) Yetkenizden! O halde, artık her kim (bunları) görürse, kendi canı içindir; ve her kim de 
(bunlara) kör kalırsa, kendi aleyhinedir (11/22-24). Ve değilim ben sizin üzerinize bir  
koruyucu. 
105-  Ve (işte), böylece serpip yayıyoruz o “Đşaretleri” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7),  
ve --(böylelikle o inkarcıların; 29/47 şöyle)-- demeleri için: Sen çalışıp uydurdun (bunları)!  
Ve ama --(böylece apaçık “Đşaretler” olarak; 29/49 kesin bir şekilde)-- açık edelim onu diye, 
bilen bir halk için! 
106-  O halde, artık izle sen (böylece) sana doğru esinleneni (43/43-44) Yetkenden;  
yoktur (başka) ilah, (böylelikle) sadece O (28/70)! Ve yüz çevir (bu) ortak koşuculardan (42/21 
& 13/33). 
107-  Ve eğer (buna zoraki olarak ve derhal engel olmak) isteseydi Al-lah, onlar (şimdi böyle 
fırsat bulup) ortak koşamazlardı (38/79-85). O halde, kılmadık (Biz) seni (şimdi) onların üzerine 
bir koruyucu; ve değilsin sen onların üzerine bir dayanak (39/41). 
108-  Ama (sakın) sövmeyin (şimdi) --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “yetkeler” olarak)-- 
isteyip çağırdıkları o kimselere (veya nesnelere) Al-lahtan başka (9/31 & 6/76-78), yoksa 
(derhal) söverler onlar da Al-laha, düşmanlık üzere, bilgisizce! Ve (böylece) süsledik (Biz) her 
kitle için --(kendi serbest iradeleriyle en baştan beri böylece kendilerinin seçip tercih ettikleri)-- 
o kendi çalışmalarını (41/40). Sonra Yetkelerine doğru (olacaktır) son dönüş yerleri, ve O 
havadis verecektir onlara (tüm) o çalışıyor (29/4 X 34/4) olduklarını. 
109-  Ve yemin verdiler (şimdi) onlar Al-lah (adına), antlarının (tüm) gayretiyle: Eğer gelirse 
onlara bir Đşaret, mutlaka inanacaklar ona! (diye). De ki: Đşaretler yalnızca Al-lahın katındadır.  
Ve size farkettirdiği (şudur ki): Şüphesiz o ki, (şimdi) geldiği zaman (o “Đşaretler”), yine de 
inanmıyorlar (6/4 = 26/5)! 
110-  (Çünki) ters çeviririz (Biz) onların zihinlerini ve görmelerini, --(samimi olarak ve doğru  
bir yürekle bakıp da)-- inanmadıkları gibi/için ona ilk seferde, ve --(en baştan beri sergiledikleri 
bu kalleşlik ve katı yürekliliklerinden ötürü; 2/26 & 41/5)-- yine bırakırız onları o taşkınlıkları 
(7/185-186) içinde, bocalıyorlar (olarak). 
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111-  Ve eğer şüphesiz Biz indirsek onlara doğru --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda, o sağ tarafta--  
o “melekleri,” ve kelam etse onlara --o sol tarafta-- o “ölüler,” ve (böylece) topluca koysak  
onların önüne --orada, 19 kodlu-- o her istemi (16/89), asla değildirler inanacak, sadece ancak  
--(en başta, önce kendileri isteyip de böylece samimi olarak ve doğru bir yürekle Ona 
yöneldikleri takdirde; 13/27 işte, buna binaen böylece)-- isterse Al-lah (6/39); ve fakat (burada) 
onların çoğu --(bunu yapmak yerine, şimdi böylece)-- cahillik ederler. 
112-  Ve işte, (çünki) böylece kıldık (Biz) her havadisçi (=burada özellikle, en başta yine  
hz. Musa, ve hz. Đsa, ve hz. Davud, ve de hz. Muhammed a.s.) için düşmanlar, insan ve cin 
şeytanları, ki esinlerdi onların bazısı bazısına doğru (bu havadisçiler adına Kitap dışında 
uydurulmuş) yaldızlı deyişler, kandırmaca olarak (bkz. Tevrat-Tesniye 31/26-29) (Đncil-Matta 
7/15 = 7/22-23) (Kuran-Furkan 25/25-30)! Ve eğer Yetken isteseydi, yapamazlardı onu.  
Öyleyse, (şimdi) bırak onları ve bu uydurduklarını. 
113-  Ve böylece kaysın diye ona (=bu havadisçiler adına böylelikle onların oradaki o sözlerini 
şimdi temelden çarpıtıp yanlış anlamlar yükleyerek, veya onların hiç söylememiş oldukları 
birçok sözleri iftira ile onlara atfederek uydurulmuş olacak olan o şeytani kandırmacalara) doğru,  
şimdi (bu) sonraki zamana (6/92) inanmayan o kimselerin zihinleri, ve hoşnut olsunlar onlardan, 
ve elde etsinler onlar (böylece) o elde ediciler olduklarını (6/120)! 
114-  (Fakat ben) Al-lahın dışında (birini) mi arayacakmışım --(şimdi, bu konularda doğru ile 
yanlışı mutlak olarak ayırıp net olarak belirleyecek tek)-- Buyrukçu olarak, ve Odur o Kimse ki 
indirdi size doğru o “Yazıtı” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına”  
bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23), --sollu & sağlı-- tam ayırt edilmiş (olarak)!  
Ve o kimseler ki (böylece) verdik (Biz) onlara o Yazıtı (=Tevrat, Đncil, Kuran; 3/3-4), mutlak 
bilecekler ki, şüphesiz o (böylece) indirilmiştir Yetkenden, bir “Gerçek” olarak (2/146)!  
Öyleyse, artık sakın olma (sen) o kuşku duyanlardan. 
115-  Ve (işte), tamamlandı (böylece) Yetkenin --19 kodlu-- o “Kelimeleri,” doğrulukça (=o 
Tablolarda yukarıdan aşağıya sayılış bakımından), ve denklikçe (=o Tablolarda karşılıklı eşitlik 
bakımından); yoktur asla değiştirici Onun o “Kelimelerini” (28/68)! Ve O (böylece) --şimdi,  
o sol tarafta da-- en Đşiticidir, --o sağ tarafta da-- en Bilendir! 
116-  Ama eğer (şimdi) uyarsan çoğuna yeryüzündeki kimselerin, saptırırlar (yine de) seni  
Al-lahın o yolundan (12/108). Çünki izlemiyorlar (onlar), sadece sanıyı; ve değildir onlar, sadece 
saçmalıyorlar. 
117-  Şüphesiz Yetken, (işte), O en bilicidir (artık) kimin (böylece) saptığını Onun yolundan 
(2/26-27), ve O en bilicidir şimdi (böylece) iletilenleri (2/25-26)! 
118-  Öyleyse, artık yiyin o anılanlardan Al-lahın adı onun üzerine, eğer (şimdi) Onun  
(bu) “Đşaretlerine” (6/4 = 26/5) inananlar idiyseniz. 
119-  Ve nedir sizin için ki, yemeyecekmişsiniz o anılanlardan Al-lahın adı onun üzerine,  
ve muhakkak O iyice ayırt etti (iken) sizin için, neyi yasak ettiğini sizin üzerinize (5/3), sadece 
(müstesna) darlıkta kaldığınızda (5/3)! Ve şüphesiz, (onların) çoğu mutlaka (hala) saptırıyorlar 
(kendi) hevesleriyle, bir “Bilgiye” (4/166) dayanmaksızın! Şüphesiz Yetken, (işte), O en bilicidir  
(Onun bu buyruklarına karşı) o aşırılık edicileri. 
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120-  Ve bırakın o suçun açığını da, ve (onun) gizlisini de. (Çünki) şüphesiz, (böylece) kazanan  
o kimseler o suçu (45/6-7 & 2/219 & 4/112 & ...) cezalandırılacaklar, (bu) elde ediyor 
olduklarıyla. 
121-  Ve asla yemeyin (şimdi) o anılmayanlardan Al-lahın adı onun üzerine; (çünki) şüphesiz o 
mutlak bir kalleşliktir (5/3). Ve şüphesiz, o şeytanlar mutlaka esinliyorlar (şimdi) bu kendi  
(dost, arkadaş) rehberlerine (6/112-113) doğru, sizinle mücadele etmeleri için. Ve eğer onlara 
uyarsanız, şüphesiz siz de (onlar gibi) böylece mutlak ortak koşucular (42/21 & 13/33) olmuş  
olursunuz! 
122-  O halde, (o) kimse ki ölü idi, ve (Biz) hayat verdik ona, ve kıldık onun için şimdi  
(böylece) bir “Işık” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Işığına” bir atıftır 
burada böylelikle yine, en ilkin: 42/52), (doğrulukla) yürüsün diye onunla ahalinin arasında, 
şimdi (bu) kimse gibi midir, onun örneği: Karanlıklar içindedir, ve değildir (hiç) çıkacak  
ondan (2/257)? Đşte, böylece süslendi (bu) inkarcılar (2/26-27) için, şimdi (bu) çalışıyor (9/37 & 
13/33 & ...) oldukları! 
123-  Ve böylece kıldık (Biz) her şehrin içinde (bazı) kodamanları, oranın cürümkarları (olarak), 
(böylece) düzen kurmalarından ötürü (13/33 & 8/30) onun içinde! Ve aslında (böylelikle) düzen 
kurmuyorlar onlar, sadece (kendi) canlarına, ama farkedemiyorlar. 
124-  Ve işte, (şimdi) onlara geldiği zaman bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” o (her) birine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin:  
6/4 = 26/5), dediler: Asla inanmayız, (ilkin) bize de verilinceye kadar (o) verilenin bir benzeri 
Al-lahın o (geçmişteki) gönderilmişlerine (28/48)! Ama Al-lah en bilicidir (şimdi) nasıl 
kılacağını o gönderisini (29/50-51)! Öyleyse, artık isabet edecektir (böylece) cürüm işlemiş  
o kimselere bir küçüklük Al-lahın katında, ve şiddetli bir çile, (böylece) düzen kuruyor 
olduklarından (13/33 & 8/30) ötürü. 
125-  Ve her kimi --(ilkin bu kendi dürüstlüğü ve samimiyetinden ötürü; 13/27)-- doğruya 
iletmeyi dilerse Al-lah, (derhal) ferahlatıp açar onun göğsünü (bu) teslimiyete (3/84); ve her  
kimi de --(ilkin bu kendi gaddarlığı ve kalleşliğinden ötürü; 2/26)-- saptırmayı dilerse, (derhal) 
kılar onun göğsünü (bu teslimiyete; 3/84 karşı) bunalmış, sıkıntılı (vaziyette), sanki kesinlikle (o) 
tırmanıyormuş gibi o göğe! (Đşte), böylece kılar Al-lah o pisliği --(şimdi Onun bu Đşaretlerine)-- 
inanmayan (16/104) o kimselerin üzerine! 
126-  Ve işte bu (=6/161), Yetkenin o yordamıdır, (daima) ayakta duran!  
Muhakkak (böylece) --sollu & sağlı-- ayırt ettik o “Đşaretleri” (=buradaki 19 kodlu, tüm o 
ikişerli, benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7), 
artık (böylece) “Anış” alacak (39/23) bir halk için! 
127-  Onlar için selam diyarı (vardır) Yetkelerinin katında; ve O, böylece (yol gösterici, 
koruyucu) Rehberleridir (onların), (bu) çalışıyor olduklarından (2/25) ötürü! 
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128-  Ve (o) gün, toplayıp biraraya getirdiğinde (O) onları, topluca, (diyecek): Ey o cin ulusları, 
muhakkak çoğalttınız siz o (takipçilerinizi) insanlardan! Ve dedi onların o (dost, arkadaş) 
rehberleri o insanlardan: Yetkemiz, (işte), geçimlendi bizim bazımız bazımızla (6/112-113);  
ve (şimdi) ulaştık (bu) belirlenmiş süremize, o şey ki (Sen) böylece belirlemiştin bizim için.  
Dedi (Al-lah): (O halde), artık o ateş barınma yerinizdir (sizin), sürekli kalıcılar (olarak)  
onun içinde; sadece Al-lahın istediği (olur). Şüphesiz, Yetken (böylece) en buyurgandır,  
en bilendir. 
129-  Ve (işte), böylece (dost, arkadaş) rehberler ederiz (7/30) (Biz) şimdi (bu) haksızlık 
edicilerin (39/24) bazısını (böylelikle) bazısına (6/112-113), (bu) kazanıyor olduklarından  
ötürü (39/51)! 
130-  Ey o cin ve insan ulusları, (öyleyse), gelivermedi mi size o gönderilmişler, (kendi) 
içinizden, aktaran sizin üzerinize o “Đşaretlerimi” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), 
ve (böylece) uyaran sizi karşılaşmakla bu gününüzle? Dediler: (Evet), tanıklık ettik  
(kendi) canlarımız üzerine! Ve (böylece) kandırdı onları o yakın hayat; ve (şimdi) tanıklık ettiler 
(kendi) canları üzerine: Şüphesiz onlar (böylece) inkarcılar (2/26-27) oldular! (diye). 
131-  Bu, çünki (asla) olmuş değildir Yetken o şehirleri yıkıma uğratacak, haksızlıkla, ve (onun) 
halkı habersizler iken (17/15). 
132-  Ve artık (onların) hepsi için dereceler (vardır), o çalıştıklarına göre (3/163). Ve asla 
değildir Yetken habersiz (onların) o çalıştıklarından (41/40)! 
133-  Ve Yetken en zengindir; acıma sahibidir. Eğer isterse, (şimdi) giderebilir sizi, ve ardıl  
kılabilir peşinizden, ne isterse (14/19), sizi -daha önce- (ardıllar olarak) inşa ettiği gibi bir 
başkamsılar halkının soyundan. 
 
**  Yukarıda yüce Rabbimizin böylece gönderme yaptığı bu “başkamsılar halkı” (=kavmen aherin)  
daha önce, ilkin hz. Adem ve yanındaki tüm o ilk --(orada dil yeteneğine de sahip kılınıp böylece Al-lah 
ile sözlü iletişim kurma lütfuna da kavuşturulmuş olan)-- yetkin Đnsanların daha önce o kendilerinin 
zürriyetinden yüce Rabbimize ait o en hikmetli Evrimsel Yaratış kanalıyla ortaya çıkarılıp yeryüzünde 
böylece onlara “ardıl” kılınmış oldukları o (Bilimsel literatürdeki adıyla) Homo Habilis: “Alet Yapabilen 
Đnsan” öncel topluluğuna (2/30-37) dair yapılmış en Mucizevi bir gönderme olmalıdır burada böylece.  
Kuran-Haberde, bu “aher” (=başka) ifadesinin yine bu Ayette (38/58) “şekil olarak temelde aynı/benzer, 
ama biraz başkamsı” (=aheru, min şeklihi) olarak da kullanılmış olması, yukarıda anılan bu “başkamsılar 
halkı” (=kavmen aherin), yani bu “Alet Yapabilen Đnsan” türünün de temelde hz. Ademe ve yanındaki 
tüm o ilk --(orada dil yeteneğine de sahip kılınıp böylece Al-lah ile sözlü iletişim kurma lütfuna da 
kavuşturulmuş olan)-- yetkin Đnsanlara yine “şekil olarak temelde aynı/benzer, ama biraz başkamsı” öncel 
bir topluluk olduklarını böylece en Bilge bir tarzda açıkça işaret edip net olarak haber vermiş olması 
açısından da en Mucizevi bir nitelik taşımaktadır burada böylece.  
 
134-  Şüphesiz, size (bu) söz verilenler (7/44-45) mutlaka gelicidir; ve asla değilsiniz siz (Onu) 
aciz bırakabilecekler! 
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135-  De ki: Ey halkım, (öyleyse), haydi çalışın (siz) kendi yeriniz üzere (23/63 & 41/40); 
şüphesiz ben de (böylece) çalışacağım (2/25)! Ve ileride bileceksiniz, kimdir (o ki), olacak  
onun için o diyarın (iyi) sonu! Şüphesiz, (şimdi) --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) böylece yalanlayıp nankörlük etmiş-- o haksızlık ediciler 
(39/24) (sonunda) asla rahata eremeyeceklerdir (39/25-26)! 
136-  Ve kıldılar (onlar) Al-lah için --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- (Onun) üretip yaydığı  
o “üründen,” ve o “davardan,” (kendi uydurdukları) bir hisse! Ve dediler: O halde, bunlar da  
--o sol tarafta-- Al-lah içindir, öne sürmeleriyle, ve bunlar da --o sağ tarafta-- o ortaklarımız 
içindir! Ama (şimdi) --o sağ tarafta-- o ortakları için olan varıp erişmez --o sol tarafta-- Al-laha; 
ama --o sol tarafta-- Al-lah için olan, (işte), o varıp erişiyor --o sağ tarafta-- o ortaklarına! 
Öyleyse, (işte), ne çirkindir (bu) buyruk verdikleri (13/33)! 
137-  Ve böylece süslü kıldı (şimdi) o ortak koşuculardan birçoğuna (kendi) çocuklarının dahi  
(böylece) öldürülmesini (bu) ortakları (42/21 = 19/46 & 9/10), böylece onları yıkıp düşürmeleri 
için, ve örtüp karıştırmaları için onların üzerine o ergilerini. Ve eğer Al-lah (buna zoraki olarak 
derhal engel olmak) isteseydi, yapamazlardı onu. Öyleyse, (şimdi) bırak onları ve (bu) 
uydurduklarını (6/112). 
138-  Ve dediler: Bu davarlar ve ürünler dokunulmazdır; yiyemez onları, sadece (biz) kimi 
istersek, öne sürmeleriyle (10/59)! Ve “davarlar” (var ki) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sol tarafta-- yasak (sayarlar) sırtlarını; ve “davarlar” (var ki) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sağ tarafta-- anmazlar Al-lahın adını onların üzerine, (böylece) uydurarak Onun üzerine.  
O cezalandıracaktır onları, (bu) uyduruyor olduklarından ötürü (4/119)! 
139-  Ve dediler: Bu davarların karınlarının içindekiler (sadece) hastır --şimdi, 19 kodlu o 
Tablolarda da, o sol tarafta-- erkeklerimiz için, ve yasak kılınmıştır --o sağ tarafta-- eşlerimiz 
üzerine (10/59)! Ama eğer o olursa --o alt bölgede-- bir ölü, onların (hepsi) onda ortaktırlar!  
O cezalandıracaktır onları, (bu) nitelendirmelerinden (ötürü); şüphesiz O en buyurgandır,  
en bilendir! 
140-  Muhakkak kaybetti öldürmüş o kimseler --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- o kendi 
çocuklarını, aptallıkla, bir “Bilgiye” (4/166) dayanmaksızın; ve yasak kılmışlar --şimdi, 19 kodlu 
o Tablolarda da-- Al-lahın onları o “beslediklerini” (2/25) böylece uyduruşla Al-lah üzerine 
(10/59)! Muhakkak saptılar (onlar), ve olamadılar --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine, en ilkin-- “iletilenler” (39/23)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (136-140), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel 
bağlamdaki o en Mucizevi yansımalarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Şahane Bir 
Mucize,” ve sonra o “Enfes Bir Mucize,” ve sonra da o “Özgün Bir Mucize” dosyalarını muhakkak görüp 
bu bağlamda bunları da artık şimdi orada böylece ve açıkça kavramalıyız, en ilkin.  
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141-  Ve Odur o Kimse ki inşa etti o bahçeleri, çardaklı ve çardaksız olarak; ve o hurmaları ve 
ekinleri, yemişleri çeşitli (olarak); ve o zeytinleri ve narları, benzeşen ve benzeşmez olarak. 
Öyleyse, artık yiyin (onun) meyvasından, meyva verdiği zaman, ve verin onun o hak (payını) 
hasadı gününde (2/219). Ama --(ne bunları yemede; 20/81, ne de bunlardan harcama  
yapmada; 17/26-27)-- aşırı gitmeyin, şüphesiz O sevmez aşırı gidenleri. 
142-  Ve o davarlardan yüklemelik ve döşeklik için (olanlar da vardır). Öyleyse, artık yiyin  
Al-lahın o sizi beslediklerinden (5/4), ve izlemeyin o şeytanın adımlarını (6/121); şüphesiz o 
sizin için açık bir düşmandır (7/16-18)! 
143-  Sekiz çift olarak; --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta-- o “koyundan” iki, ve                        
--o sağ tarafta-- o “keçiden” iki! De ki: Öyleyse, (şimdi) o iki erkeği mi yasak kıldı (O), yoksa  
o iki dişiyi mi, yoksa o kapsadığını mı o iki dişinin rahimlerinin? O halde, haydi havadis verin 
bana, bir “Bilgiye” (4/166) dayanarak, eğer doğrular idiyseniz? 
144-  Ve --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- o “deveden” iki, ve --o sol tarafta--                       
o “sığırdan” iki! De ki: Öyleyse, (şimdi) o iki erkeği mi yasak kıldı (O), yoksa o iki dişiyi mi, 
yoksa o kapsadığını mı o iki dişinin rahimlerinin? Yoksa (siz) tanıklar mı idiniz Al-lah size 
(böylece) salık verdiği zaman bunları?  
Öyleyse, (artık) kim daha haksız (olabilir) uydurmuş kimseden Al-lah üzerine yalanı (16/86-87),  
(böylece) saptırmak için ahaliyi, bir “Bilgiye” (4/166) dayanmaksızın! O halde, şüphesiz, Al-lah  
--19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine,  
en ilkin-- asla “iletmeyecektir” (böyle) haksızlık ediciler (39/24) halkını! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (143-144), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda,  
Matematiksel bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o 
“Şahane Bir Mucize” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da artık şimdi orada böylece ve 
açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
  
145-  De ki: Bulmuyorum ben (şimdi) o bana doğru esinlenen (43/43-44) içinde yasak  
kılınmış (bir şey) onu yiyecek olan bir kimse için, sadece ancak olursa (o) bir: ölü (eti), veya 
akıtılmış kan, veya domuz eti -ki şüphesiz o --(sıhhi açılardan yenilmesi)-- pistir, veya bir 
kalleşlik Al-lahtan başkası için adanmış (olan) (5/3). Ama kim darlıkta kalırsa, azgınlık edici  
ve düşmanlık edici olmaksızın, şüphesiz Yetken --(bu durumda, onun bunlardan dahi ihtiyacı 
ölçüsünde böylelikle gerektiği kadar yemesinde)-- en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
146-  Ve -Ona- bağlanmış (=yahudi; 7/156) o kimselerin üzerine yasak kıldık (Biz) o tüm tırnak 
sahibi hayvanları (bkz. Tevrat-Tsny. 14/6). Ve o sığırdan ve koyundan, yasak kıldık (Biz) onların 
üzerine o iç yağlarını (bkz. Tevrat-Lvlr. 7/23), sadece (müstesna) sırtlarının yüklendiği veya 
bağırsakların, veya kemiğe karışmış olanlar. Böylece cezalandırmıştık (Biz) onları, o azgınlıkları  
(sebebiyle). Ve şüphesiz Biz mutlak doğru (sözlü) olanlarız. 
147-  Ama eğer (yine de) yalanladılarsa seni, de ki: Yetkeniz geniş acıma sahibidir; ama  
(vakti gelince) asla geri çevrilemeyecektir (Onun) o baskısı (4/47 & 17/7) (böyle) cürümkarlar 
(7/40) halkından! 
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148-  Diyecekler (şimdi) ortak koşmuş o kimseler: Eğer Al-lah isteseydi, böyle ortak koşamazdık 
(biz), ve ne de babalarımız, ve (Onun onayı olmadan) böyle yasak da kılamazdık hiçbir  
istemi (42/21)! Böylece yalanlamıştı onlardan önceki o kimseler de, (ta ki) tadıncaya kadar 
(Bizim) baskımızı. De ki: (Şimdi) sizin yanınızda (böyle) bir “Bilgiden” (4/166) var mı ki, 
çıkarasınız onu --(Al-lah katında geçerli bir delil olarak)-- bize? O halde, izlemiyorsunuz  
(siz), sadece sanıyı; ve değilsiniz siz, sadece saçmalıyor (olanlar). 
149-  De ki: Öyleyse, (işte), artık Al-lah içindir o ulaştırıcı “Delil” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler ulaştırıcı “Deliline” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 14/52)! 
Ve eğer isteseydi (O), mutlaka şimdi (böylece) iletirdi (2/25-26) sizi, topluca (14/27)! 
150-  De ki: O halde, haydi (şimdi) getirin o tanıklarınızı, o kimseler ki tanıklık edeceklermiş: 
Şüphesiz, Al-lah yasak kıldı bunları (6/148)! diye. Ve eğer (onlar) tanıklık ederlerse, asla  
tanıklık etme (sen) onlarla birlikte (42/21)! Ve asla izleme heveslerini yalanlamış o kimselerin  
o “Đşaretlerimizi” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine 
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), ve inanmayan o kimselerin (bu) sonraki 
zamana (6/92); ve (çünki) onlar Yetkelerine --(böylece, Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak 
“yetkeler” edinerek)-- denk kılmaktadırlar (9/31)! 
151-  De ki: Öyleyse, haydi gelin, aktarıp ileteyim (şimdi) Yetkenizin (mutlak ve yegane olarak) 
neyi yasak ettiğini sizin üzerinize:  
Asla (buyruğunda) ortak koşmayacaksınız Ona, hiçbir istemle (18/26);  
ve ana babaya karşı güzellikle (davranın); ve asla öldürmeyin çocuklarınızı, sefalete (düşme) 
endişesiyle -(çünki) Biz besliyoruz sizi ve onları- ve asla yaklaşmayın o ahlaksızlıklara (4/22 & 
4/25 & 7/80-81 & ...), ondan açık olanına da, ve gizli olanına da; ve asla öldürmeyin bir canı,  
o şey ki Al-lah yasak kıldı, sadece ancak (böyle) bir hak üzere (2/178-179).  
(Đşte), bunlar (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli kelimelerin/harflerin o hepsine de  
bir atıftır böylece yine, en ilkin: 2/25-26) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol taraf için-- 
salık verdiğidir (Onun) size bununla, ta ki siz akledesiniz! 
152-  Ve asla yaklaşmayın o yetimin malına, sadece ancak en güzel olan o tarzda (4/6), ta ki o 
ulaşana kadar o erginlik dönemine (4/6); ve yerine getirin o ölçüyü ve tartıyı adaletle -yükümlü 
tutmayız (Biz) hiçbir canı, sadece kendi kapasitesine göre- ve (söz) söylediğiniz zaman, (insanlar 
arasında) denk davranın, yakınlık sahibi (akrabanız veya arkadaşınız aleyhine) olsa bile (4/135);  
ve Al-lahın o ahdini (13/20) yerine getirin!  
(Đşte), bunlar (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli kelimelerin/harflerin o hepsine de 
bir atıftır böylece yine, en ilkin: 2/25-26) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ taraf için-- 
salık verdiğidir (Onun) size bununla, ta ki siz anış alasınız! 
153-  (De ki): Ve (işte) bu, benim yordamımdır, (daima) ayakta duran (6/161); öyleyse, izleyin 
onu! Ve asla izlemeyin artık (başka) yolları, ayıracak (olan) sizi Onun o yolundan (12/108).  
(Đşte), bunlar (=buradaki tüm o ikişerli, benzeşmeli kelimelerin/harflerin o hepsine de  
bir atıftır böylece yine, en ilkin: 2/25-26) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o alt bölge için-- 
salık verdiğidir (Onun) size bununla, ta ki siz sakınasınız! (=3/7) 
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154-  Sonra, verdik (Biz) Musaya o Yazıtı (=Tevrat; 5/44), tastamam (olarak) güzellik etmiş  
o kimseler üzerine, ve --sollu & sağlı-- ayırt ediş (olarak) o her istem için, ve bir “Đleti” 
(=buradaki 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” de önemli bir 
göndermedir böylece yine, en başta: 39/23) -kaynağı- ve bir “Acıma” (olarak); ta ki (şimdi) onlar 
(böylelikle, burada) Yetkelerine kavuşmaya mutlak inansınlar!   
 
**  Yüce Rabbimiz tarafından böylece hz. Musaya (üzerine Selam olsun) verilmiş olan o Tevratın (17/2), 
şimdi içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından böylece ortaya çıkarılacağı 
vadedilmiş 19 kodlu bu en kritik ve önemli “Misak Elçisini/Mesajını” böylelikle nasıl açıkça haber 
verecek bir şekilde, en büyük bir Đncelik ve en büyük bir Bilgelik üzere, vahyedilip öğretilmiş olduğuna, 
ve böylece şimdi bu Son Çağda --öncelikle Đsrail oğullarına, ve sonra bu açıdan tüm Đnsanlığa--  
böylece büyük bir “Đleti” (=Huden) ve “Acıma” (=Rahmeten) kaynağı kılınmış olduğuna (bkz. 28/43), 
böylelikle yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Musa Peygamberin Sözleri” dosyasını da 
muhakkak tümüyle görüp bu bağlamda açıkça idrak etmeliyiz yine, en başta.  
  
155-  Ve işte, bu da bir “Yazıttır” (=“Öz-Haber,” orjinal Arapçası: “El-Haberu”) böylece  
(burada) indirdik onu, verimli kılınmış olarak (98/2-3)! Öyleyse, artık izleyin onu, ve (böylece) 
sakının (2/177), ta ki siz böylelikle (Onun tarafından) acınasınız (4/174-175). 
156-  Demeyesiniz diye: O Yazıt (=Tevrat ve Đncil, ve de Kuran; 3/3-4) yalnızca indirildi o  
iki zümre (=Đshaki kökenli olan o Yahudi ve Hristiyanlar, ve de Đsmaili kökenli olan o Araplar) 
üzerine, bizden önce. Ve (dolayısıyla), biz onların derslerinden (tamamen) -ilgisiz- habersizler 
idik! 
157-  Veya demeyesiniz: Eğer şüphesiz, indirilseydi bizim üzerimize de bir “Yazıt,” mutlaka 
olurduk daha iletili onlardan! O halde, işte, muhakkak (burada) geldi artık size de bir  
“Açık Belge” Yetkenizden, ve (böylece) bir “Đleti” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23) ve bir “Acıma!”  
Öyleyse, artık kim daha haksız (olabilir) yalanlamış o kimselerden Al-lahın (bu) “Đşaretlerini”  
(6/4 = 26/5), ve alıkoymuşlar ondan? O halde, cezalandıracağız (Biz) alıkoyan o kimseleri  
(bu) “Đşaretlerimizden” (6/4 = 26/5) en çirkin bir çilelendirmeyle (4/47), (şimdi) böylece 
alıkoyuyor olduklarından ötürü (3/98-99)! 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından böylece gönderileceği açıkça 
vadedilmiş olan bu “Misak Elçisinin,” şimdi böylece aslen o şerefli atası hz. Muhammede (üzerine Selam 
olsun) verilmiş olan o Kuranın, yüce Al-lah tarafından burada bazı en kritik direktifler altında yenilenip 
böylece en mükemmel modern Arapça bir tarzda doğrulukla ve harfiyen yazdırılarak, ve böylece içindeki 
tüm o 19 kodlu, muhteşem Matematiksel Planlamalar artık hassaten ve yalnızca burada böylelikle apaçık 
ve kesin bir şekilde ortaya çıkarılmış olarak, böylece şimdi tüm Milletlere bu açıdan Evrensel bir “Đleti” 
ve “Işık” kaynağı yapılacağına, ve dolayısıyla, şimdi bu en kritik ve önemli “Misak Elçisine/Mesajına” 
tabi olacak tüm bu Milletlerin burada artık bu Evrensel Kanunlara da tabi olup, o önceki ümmetlerin 
(=Đsraili Yahudiler & Vatikani Hristiyanlar & Suudi Araplar) ise, yine aynen bu büyük Peygamberler 
(=hz. Musa, ve hz. Đsa, ve de hz. Muhammed a.s.) tarafından kendilerine bildirilip farz kılınmış olan   
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tüm o Kitabi (=Tevrat, ve Đncil, ve de Kuran; 3/3-4) Kanunlarına tabi olmaya aynen devam edip, sadece 
burada ebedi kurtuluşa ve mutluluğa erebilmeleri için, onların da artık mutlaka burada yüce Rabbimize ait  
tüm bu 19 kodlu, muhteşem Planlamalar üzerinde samimi olarak çalışıp, bunları böylece kendi 
zihinleriyle ve gözleriyle ve kulaklarıyla mutlak onaylamaları gerektiğine dair, yine en başta, hz. Musa, 
ve hz. Đsa, ve hz. Davud, ve de hz. Muhammed (a.s.) tarafından açıkça bildirilmiş olan o en Mucizevi 
gaybi haberlerine yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Devasa Bir Mucize 1 & 2,” ve sonra o 
“Şaşılacak Bir Mucize” dosyalarını bu bağlamlarda muhakkak görmeliyiz, en ilkin.    
 
158-  (Yoksa) hala gözlüyorlar mı (onlar), illaki gelivermesini onlara o meleklerin, veya 
gelivermesini Yetkenin, veya gelivermesini Yetkenin o bazı Đşaretlerinin? (O) gün, 
geliverdiğinde Yetkenin o bazı Đşaretleri (52/44-47), asla fayda vermeyecek artık hiçbir cana  
inancı, eğer (böylece) inanmış (2/25-26) olmadıysa (ondan) önce, ve de kazanmadıysa  
bu inancı içinde (böylece) bir “Đyilik” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đyiliğine” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 16/30)! De ki: O halde, haydi gözleyin; 
şüphesiz biz de gözleyip bekleyenleriz. 
159-  Şüphesiz, şimdi (böylece) bölüklere ayırmış o kimseler o ergilerini (23/53-54), ve 
(böylelikle) olmuşlar (farklı) klikler; (kesinlikle) değilsin sen onlardan, hiçbir istemde.  
Onların emri (artık) yalnızca Al-laha aittir, sonra O havadis verecektir onlara (tüm) o yapıyor 
olduklarını (23/53-56). 
160-  Artık (o gün) kim geldiyse bir güzellikle, onun için (bunun) on katı (mükafat) vardır;  
ve kim geldiyse bir çirkinlikle, karşılıklandırılmaz (o), sadece onun bir benzeriyle. Ve onlar  
hiç haksızlığa uğratılmayacaklardır (21/47). 
161-  De ki: Şüphesiz ben, (işte), iletti beni Yetkem burada (böyle) ayakta duran bir yordama,  
böylece (daima) ayakta kalıcı bir Ergiye (12/40), o Đbrahimin uygulamasına, (Onu) birleyici olan;  
ve (çünki) böylelikle o asla olmadı o ortak koşuculardan (42/21)! 
 
**  Dini hususlarda Buyruk verme (=Hukm) yetkisi dünya ve ahirette sadece yüce Rabbimize ait  
bir yetkidir (bkz. 28/70), ve de O bu hususta hiç kimseyi (hiçbir Meleği, ve hiçbir Peygamberi, ve  
hiçbir Din Adamını, vs.) dahi asla Kendisine ortak kılıp böylece Onun yanında kendinden de Buyruk 
üretmesine (=Hukm) asla onay vermez (18/26), ancak onların sadece kendilerine indirmiş olduğu  
o Kitapta böylece Kendisi tarafından onlara açıkça öğretilmiş olan o Đlahi Buyruklarla hareket etmelerini 
önemle emreder (bkz. 4/105 & 5/44-48).  
En ilkin, hz. Đbrahim (üzerine Selam olsun) tarafından aynen böylece uygulanıp yerine getirilmiş olan  
bu değişmez Đlahi Emir ve Prensip, bundan ötürü yukarıda böylece “millete Đbrahim” (=Đbrahimin 
uygulaması) olarak adlandırılmış olup, buna binaen şimdi de tüm ümmetler yine ancak kendi 
Peygamberlerine indirilmiş o Kitaplarda mevcut olan tüm o Đlahi Buyruklarla mutlak ve yegane olarak 
hükmederek, böylece artık bu ortak koşuculuğu (42/21 & 9/31) derhal ve toptan bırakıp, yine artık  
bu daima ayakta kalıcı --(Al-lahı hakkıyla Birleyici)-- Ergiye (12/40) mutlak olarak dönüp yönelmeye 
çağrılacaktır bu Misak Elçisi, ve ona tabi olacak tüm o erdemli Đnananlar tarafından, bu en kritik  
Son Çağda, daima ve böylece (6/161 & 2/135)!   
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162-  De ki: Şüphesiz, benim o (namaza durup Onu) destekleyişim (2/238), ve o  
-ibadet- yöntemlerim (22/34), ve hayatım ve ölümüm (hepten ve sadece) Al-lah içindir,  
(tüm) o kalabalıkların Yetkesi (olan)! 
163-  Yoktur asla hiçbir ortağı Onun (17/111)! Ve işte, (ben) bununla (=43/43-44) emrolundum,  
ve ben artık (böylece Ona) teslim olmuşların (3/84) ilkiyim! 
164-  De ki: O halde, (şimdi) ben Al-lahın dışında (birini) mi arayacakmışım (3/80 & 9/31 & 
6/76-78) kendime bir Yetke olarak (42/10), ve O (böylece) -tek- Yetkesi iken (7/54) o her 
istemin de? Ve (suç) kazanmaz hiçbir can, sadece kendi aleyhine (2/286). Ve yüklenemez hiçbir 
yüklenici bir diğerinin (günah) yükünü (35/18). Sonra Yetkenize doğru (olacaktır) son dönüş 
yeriniz, ve O havadis verecektir size (şimdi) kendileri hakkında çelişkiye düşüyor olduğunuz 
(tüm o şeyleri). 
165-  Ve Odur o Kimse ki kıldı sizi (böylece) yerin ardılları (2/30), ve de yükseltti sizin bazınızı 
bazısının üstünde derecelerle, (şimdi) böylece sizi test etmesi için o size verdikleri içinde. 
Şüphesiz, Yetken hızlıdır sonlandırmada; ve şüphesiz O --(bu takdirde; 4/17 her daim)-- mutlak 
en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
 
**  Yüce Rabbimizin daha önce kadınlara ve erkeklere de (bedensel, veya zihinsel) değişik açılardan 
bahşetmiş olduğu bazı farklı üstünlüklerin de olabileceğini (bkz. 4/32), ve şimdi burada da, kesinlikle 
çeşitli insanların da yine farklı dallarda, farklı alanlarda böylece birbirlerine (bedensel, veya zihinsel) 
değişik açılardan üstün kılınmış olabilecekleri tüm bu gibi farklı hususları asla bir büyüklenme, veya da 
bir kıskançlık etme konusu yapmayıp (28/76 & 4/32), bilakis kendilerine yüce Rabbimiz tarafından 
bahşedilmiş olabilecek farklı dallarda, farklı alanlardaki tüm bu gibi değişik üstün özelliklerini daima  
hep beraber Onun yolunda, ve tüm insanlığın hep birlikte böylece huzur, barış ve mutluluk bulabilmeleri 
için kullanarak, yüce Rabbimizin böylece takdir etmiş olduğu bu dünya testinden (6/165) en güzel ve 
başarılı bir şekilde geçmenin tüm insanlık için burada böylece en önemli bir dini ahlak ve ergi kılınmış 
olduğunu hiç unutmamalıyız böylelikle, en başta (49/13 & 4/36 & 4/114 & ...)!     

 
 
 

BÖLÜM   7   
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Elif, Lam, Mim, Sad. 
2-  (Bu), bir “Yazıttır” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır 
burada böylece yine, en başta: 39/23), -böylelikle- (Onun tarafından) indirildi sana.  
Öyleyse, (artık) asla olmasın göğsünün içinde hiçbir sıkıntı ondan (yana), uyarman için  
onunla (6/51). Ve işte, (böylece de) bir “Anışlıktır” (74/31) (tüm) o inananlar (2/25-26) için! 
3-  Öyleyse, artık izleyin (böylece) indirileni size doğru Yetkenizden (7/196), ve asla izlemeyin 
Ondan başka (yol gösterici, koruyucu) rehberler (18/102). (Ama) azıcık (dışında), hala “Anış” 
almıyorsunuz (74/31)! 
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4-  Ve nice (vardı ki) o şehirlerden, yıktık onları; ve geldi onlara (Bizim) baskımız (onlar)  
(gece, veya gündüz) evdeyken, veya onlar (dışarıda) gezip dolaşıyorlar (iken). 
5-  Ve olmadı onların o çağırtıları, kendilerine geldiği zaman o baskımız, sadece demeleri: 
Şüphesiz biz haksızlık ediciler (39/24) imişiz! 
6-  Ve mutlaka (böylece) soracağız (Biz) kendilerine (elçiler) gönderilmiş o kimselere (6/130), 
ve mutlaka (böylece) soracağız o göndertilmiş (elçilere) de (5/109). 
7-  Ve (sonra) mutlaka anlatıp bildireceğiz onlara (burada tüm olup bitenleri), bir bilgiyle; 
(çünki) asla değil idik (Biz) kayıp olanlar (10/61).  
8-  Ve tartı, o gün, bir gerçektir! Öyleyse, artık kim ki ağır bastı onun (bu) “tartıları” (42/17),  
işte, o şahıslar onlar (artık) rahata erenlerdir! 
9-  Ve ama kim ki hafif kaldı onun (bu) “tartıları” (42/17), işte, o şahıslar o kimseler ki 
kaybettirdiler (kendi) canlarını, (böylece) haksızlık ediyor olmalarından ötürü (6/157)  
o “Đşaretlerimize” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine 
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) karşı! 
10-  Ve muhakkak yerleştirdik (Biz) sizi o yerin içinde, ve kıldık sizin için orada yaşamlıklar.  
(Ama) azıcık (dışında), hala şükretmiyorsunuz (76/3)! 
11-  Ve muhakkak (Biz) yarattık sizi, sonra biçimlendirdik sizi; sonra dedik o meleklere: 
Öyleyse, (şimdi) eğilin Adem için! ve eğildiler, sadece (müstesna) iblis; (o) olmadı  
o eğilenlerden. 
12-  Dedi (Al-lah): Ne menetti seni, (hiç) eğilmeyesin diye, sana emrettiğim zaman?  
Dedi (iblis): (Çünki) ben daha iyiyim ondan. Çünki yarattın (Sen) beni bir ateşten, ve yarattın 
onu bir çamurdan! 
13-  Dedi (Al-lah): Öyleyse, derhal in oradan! (Çünki) olacak (iş) değildir senin için, (böylece) 
büyüklenmen orada. Öyleyse, (şimdi) derhal çık (oradan); (çünki) şüphesiz sen (artık kendini 
böylece) küçültenlerdensin! 
14-  Dedi (iblis): O halde, (lütfen) şimdi gözlet beni, onların --(bu nihai kalkış gününde, 
böylece)-- uyandırılacakları o güne (39/67-68) kadar! 
15-  Dedi (Al-lah): O halde, şüphesiz sen (artık) gözletilenlerdensin. 
16-  Dedi (iblis): Öyleyse, Sen şimdi --(onun kendi kalbindeki bu büyük art niyeti, kibri ve  
derin eğriliği böylece gördüğünden ötürü, ilkin; 61/5)-- beni eğrilttiğinden ötürü, ben de mutlaka 
oturacağım (şimdi) onlar için (Senin) o ayakta duran yordamın (üzerine). 
17-  Sonra mutlaka gelivereceğim onlara önlerinden (=geleceklerini süslü göstererek; 41/25)  
ve ardlarından (=geçmişlerini süslü göstererek; 41/25), ve sağ yanlarından (=kendi sesini 
dinlerlerse, ahirette o “sağ yanın” halkından (56/27) olacaklarını vadedip müjdeleyerek; 4/120)  
ve sol yanlarından (=kendi sesini dinlemezlerse, ahirette o “sol yanın” halkından (56/41) 
olacaklarını vadedip korkutarak; 3/175)! Ve --(onun bu sesine kanıp burada böylece aldatılmış 
olacak (6/112-113), ve fakat buna rağmen, yine de kendilerini burada Al-lah tarafından  
böylece mutlak doğruya erdirilmiş kimseler olarak zannedeceklerinden ötürü; 7/30)--  
asla bulmayacaksın (Sen) onların çoğunu (böylece) şükrediciler (76/3) olarak! 
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18-  Dedi (Al-lah): O halde, derhal çık oradan, alçalmış (ve) kovulmuş olarak! Artık her kim 
izlerse seni, onlardan, mutlaka dolduracağım (Ben de) o batağı sizinle, topluca! 
19-  Ve ey Adem, öyleyse, (şimdi) yerleşin, sen ve eşin, o bahçeye, ve yiyin nereden isterseniz. 
Ama asla yaklaşmayın bu ağaca, yoksa olursunuz o haksızlık etmişlerden. 
20-  Ama fısıldadı onlara o şeytan, ta ki (böylece) açığa vursun diye onlar için, o gizli bırakılanı 
onlardan, o çirkin (yerlerinden). Ve dedi: Asla (yasak kılıp) caydırmadı sizi Yetkeniz bu ağaçtan; 
--(işte, eğer şimdi serbestçe yerseniz ondan)-- sadece mutlak olacaksınız iki melek, veya 
olacaksınız (o bahçede) sürekli kalıcılardan! 
21-  Ve yemin verdi onlara: Şüphesiz ben (böylece) sizin için mutlak (iyi) nasihatçılardanım! 
22-  Ve (böylece) sendeletti onları, (bu) kandırmacayla. Ve o vakit --(kendilerinin Al-lah 
tarafından derhal böylece iki melek haline getirileceklerini, ve de artık o bahçede sonsuz olarak 
nimetler içinde yaşatılacaklarını sanıp ümit ederek)-- tattıklarında o ağaçtan, derhal açığa çıktı 
onlar için o çirkin (yerleri). Ve hemen koyuldular kapamaya onların üzerini o bahçenin 
yapraklarıyla. Ve seslendi onlara Yetkeleri: (Yasak kılıp) caydırmadım mı (Ben) sizi bu ağaçtan, 
ve dedim size: Şüphesiz, o şeytan sizin için açık bir düşmandır! (diye)?   
 
**  Yukarıdaki bu olayda, aslen hz. Ademin (a.s.) yüce Al-lahın o en kritik “o ağaçtan (yasak kılıp) 
caydırma” emrini temelde böylece tamamen “unutmuş” olduğu için --(demek ki, bu en kritik Đlahi emir ve 
şimdi bu olay arasında belirli ve epeyce uzun bir zaman da geçmiş olmalı)-- o şeytana böylece kanmış 
olduğunu daha sonra böylece bu Ayetten (=20/115) açıkça idrak edebiliyor olmalıyız burada, en başta. 
Yukarıdaki bu Ayetlerde (20, 22) o cinsel organlara “sevate” (=çirkin yerler) olarak atıf yapılmış 
olmasının sebebi, gelecekte hz. Ademin bu soyundan olacak birçok insanların şimdi en çok  
bu organları nedeniyle ve vasıtasıyla yüce Al-lahın emrinden sapıp zina etmek gibi “sae” (çirkin yola) 
girmiş olabilecek olmalarından (17/32) kinaye olarak, ta o vakitten böylece bir “mecazi” işaret olarak 
kullanılmış olabilir. Yoksa yüce Al-lahın gerçekte insanı tepeden tırnağa bütün olarak ve istisnasız 
“ahsene” (=en güzel) bir şekilde yaratmış olduğu daha sonra böylece bu Ayette (=95/4) açıkça işaret 
edilmiştir.   
 
23-  Dediler (Adem ve Havva): Yetkemiz, (böylece) haksızlık ettik biz (kendi) canlarımıza!  
Ve eğer Sen (şimdi) bağışlamazsan bizi, ve acımazsan bize, mutlaka oluruz o kaybedenlerden! 
24-  Dedi (Al-lah): Öyleyse, (şimdi) derhal inin (oradan; 2/36-37), sizin bazınız bazınıza  
düşmanlar (olarak) (25/20)! Ve sizin için (böylece) o yerin içinde bir konaklayış, ve geçimlik 
(var olacaktır), bir süreye doğru/kadar. 
25-  Dedi (Al-lah): Đşte, (böylece) orada hayat süreceksiniz, ve orada öleceksiniz; ve --(bu nihai 
kalkış gününde, böylece de yine)-- oradan çıkarılacaksınız (39/68-69). 
26-  Ey Ademin oğulları/kızları, (işte), muhakkak indirdik (Biz) sizin üzerinize bir elbise, 
(zinadan, fuhuştan koruyup) örtecek o çirkin (yerlerinizi), ve de iyi giyimlik olacak (size).  
Ve ama (bu) “sakınma” (39/33) elbisesi, (işte), o daha/en iyidir!  
Öyleyse, (işte) bunlar (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli “kelimelerin/harflerin”  
o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 2/25-26) Al-lahın o “Đşaretlerindendir” (3/7), ta ki 
onlar artık (böylece) “Anış” alsınlar (39/23)! 
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27-  Ey Ademin oğulları/kızları, o halde, artık sakın şaşırtmasın sizi o şeytan, ana babanızı  
(böyle bir kandırmacayla; 7/20-22) çıkardığı gibi o bahçeden, çekip atarak onlardan elbiselerini, 
göstermek için onlara o çirkin (yerlerini). Şüphesiz o (şimdi de) görüyor sizi, o ve onun (cin ve 
insan) taraftarları, (sizin) onları göremediğiniz yerden. Ve şüphesiz Biz şimdi (bundan ötürü de; 
6/111 böylece yine) kıldık o şeytanları (6/112-113) (dost, arkadaş) rehberler, --(Al-lahın  
bu Đşaretlerine)-- inanmayan (16/104) o kimseler için! 
28-  Ki onlar (şimdi) yaptıkları zaman bir aşırılık, dediler: Bulduk (biz) onun üzerinde 
babalarımızı, ve (öyleyse), Al-lah da emretti bize onu (6/148)! De ki: Şüphesiz, Al-lah  
asla emretmez (böyle) aşırılıkları (3/21)! Yoksa (böylece) diyor musunuz (siz) Al-lah üzerine,  
asla bilmediklerinizi (2/78-79 & 3/78)? 
29-  De ki: Đşte, emretti Yetkem (bu) adaleti (3/18)! Öyleyse, artık doğrultun yüzlerinizi  
o her --(içlerinde Onun huzurunda)-- eğili ş yapısının içinde, ve (oralarda) dua edip çağırın Onu, 
(böylece) has kılanlar (olarak) Onun için o Ergiyi (39/2-3)! Sizi (ilkin böylece) başlattığı  
gibi (32/7), (sonunda burada yine böylece) dönüvereceksiniz (Ona) (32/11)! 
30-  Ve O (şimdi) bir bölüğü --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle”  
burada böylece yine, en ilkin-- “iletti” (39/23); ve bir bölük (ise), hak oldu onların üzerine  
o sapkınlık (39/24)! (Çünki) şüphesiz onlar edindiler şimdi (bu) şeytanları (6/112-113) 
kendilerine (dost, arkadaş) rehberler, Al-lahın dışında; ama hala sanıyorlar ki, şüphesiz onlar  
--(Al-lah tarafından böylece mutlak)-- iletilenlerdir (6/71)! 
31-  Ey Ademin oğulları/kızları, öyleyse, artık kuşanın (tüm) o iyi (giysilerinizi, takılarınızı)  
o her --(içlerinde Onun huzurunda)-- eğili ş yapısının içinde, ve yiyin ve için. Ama aşırı gitmeyin 
(20/81), şüphesiz O sevmez aşırı gidenleri. 
32-  De ki: O halde, (şimdi) kim yasak kıldı Al-lahın o (Kendi) hizmetkarları için çıkarmış 
olduğu (tüm) o iyi (giysileri, takıları), ve de temiz olanları o besinden? De ki: (Đşte), onlar   
şimdi (böylece) inanmış (2/25-26) o kimseler için (yasal kılınmıştır) bu yakın hayat içinde,  
(ve böylelikle de sadece onlara) has olacaktır o kalkış gününde (76/11-22).  
(Đşte), böylece --sollu & sağlı-- ayırt ediyoruz (Biz) o “Đşaretleri” (=buradaki 19 kodlu, tüm o 
ikişerli, benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7),  
(bunları) bilen bir halk için (41/3)! 
33-  De ki: (Đşte), Yetkem yalnızca yasak kıldı (tüm) o ahlaksızlıkları (4/22 & 4/25 &  
7/80-81 & ...), ondan açık olanları da, ve gizli olanları da; ve o suçu ve o azgınlığı, (böylece)   
o “Gerçeğin” dışındakilere (45/6-7) dayanarak (yapılan); ve (böylelikle) ortak koşmanızı Al-laha  
onunla (ilgili) hiçbir ispat indirmediği şeyleri (3/78); ve (böylece de) demenizi Al-lah üzerine, 
asla bilmediklerinizi (2/78-79)! 
34-  Ve her kitle için bir belirlenmiş süre (vardır); ve o belirlenmiş süreleri geldiği zaman,  
(artık) sonraya bırakılmazlar (onlar) bir saat (bile), ve öne de alınmazlar. 
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35-  Ey Ademin oğulları/kızları, o halde, artık geldiğinde size o gönderilmişler, (kendi) 
içinizden, (böylece) aktarıp bildiren sizin üzerinize o “Đşaretlerimi” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 6/4 = 26/5); artık her kim sakınırsa, ve (böylece de) Düzelticilik ederse (2/25 &  
2/220 & 4/114 & ...), yoktur korku onların üzerine, ve onlar asla hüzünlenmeyeceklerdir (35/34)! 
36-  Ama yalanlamış o kimseler o “Đşaretlerimizi” (6/4 = 26/5), ve büyüklenmişler onlara karşı; 
(işte), o şahıslar da o ateşin arkadaşlarıdır, onlar onun içinde sürekli kalacaklardır! 
37-  Öyleyse, (şimdi) kim daha haksız (olabilir) uydurmuş kimseden (böylece) Al-lah üzerine  
yalanı (16/86), ve de (böylelikle) yalanlamış Onun o “Đşaretlerini” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 6/4 = 26/5)? O şahıslar, (işte), erişecektir onlara (bu) hisseleri o Yazıttan (39/23-26)! 
Nihayet onlara geldiği zaman o (melek) gönderilmişlerimiz, vefat ettirmek için onları,  
dediler (onlara): Öyleyse, nerede (şimdi) --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “rehberler”  
ve “aracılar” olarak)-- o isteyip çağırıyor olduklarınız, Al-lahtan başka (18/102 & 21/28)?  
Dediler: Sapıp gittiler bizden! Ve (böylece) tanıklık ettiler kendi canları üzerine: Şüphesiz onlar 
(böylece) inkarcılar (74/31) idiler! (diye).                                               
38-  Dedi (Al-lah): Öyleyse, (şimdi) artık derhal girin o kitleler arasına, geçmiş (olan) sizden 
önce, o cinlerden ve insanlardan, o ateşin içine! Her vakit girdiğinde bir kitle, (hemen) lanet etti 
kendi kardeşine. Nihayet toplanıp biriktikleri zaman onun içinde, topluca, dedi onların 
sonrakileri onların öncekileri için: Yetkemiz, (işte) bu şahıslar saptırdılar bizi! Öyleyse, artık 
(lütfen) ver onlara kat kat (fazla) çile o ateşten! Dedi (Al-lah): Hepsi için kat kat (fazladır), ve 
fakat siz bilmezsiniz. 
39-  Ve (sonra) dedi onların öncekileri de o sonrakileri için: (Đşte), olmadı sizin için de bizim 
üzerimize bir lütuf! Öyleyse, haydi (siz de) tadın o çileyi, o kazanıyor olduklarınızdan (10/27) 
ötürü! 
40-  Şüphesiz, şimdi (böylece) yalanlamış o kimseler o “Đşaretlerimizi” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 6/4 = 26/5), ve büyüklenmişler onlara karşı; (işte), asla açılmayacak onlar için göğün 
kapıları, ve asla giremeyecekler o bahçeye, ta ki artık bir deve geçebilinceye kadar o iğnenin 
deliğinden!  
Ve (işte), --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol taraftaki bu “Đşaretlere” karşı böylece 
büyüklenmelerinden ötürü-- böylelikle cezalandırırız (Biz) bu cürümkarları! 
41-  Onlar için o bataktan döşekler (vardır), ve üstlerinde de (dumanlı) örtüler.  
Ve (işte), --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ taraftaki bu “Đşaretlere” karşı böylece  
büyüklenmelerinden ötürü-- böylelikle cezalandırırız (Biz) bu haksızlık edicileri! 
42-  Ama şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için çalışmış (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru çalışmalara bir atıftır 
böylece burada yine, en ilkin: 2/25) o kimseler; (işte), asla yükümlü tutmayız (Biz) hiçbir canı, 
sadece kendi kapasitesine göre. O halde, (işte), o şahıslar da o bahçenin arkadaşlarıdır, onlar 
onun içinde sürekli kalacaklardır! 
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43-  Ve (tamamen) çekip aldık Biz (şimdi) onların göğüslerinin içinde (ne kalmışsa, birbirlerine 
karşı herhangi, en ufak) bir kırgınlıktan da; akmaktadır (artık) altlarından da o nehirler. Ve 
dediler: Öyleyse, (tüm) övgü Al-lah içindir, o Kimse ki (böylece) iletti bizi buna! Yoksa asla 
değil idik (biz) iletilecek, eğer bizi --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle”  
burada yine, en ilkin-- (böylece) “iletmeseydi” (39/23) Al-lah! Ve muhakkak geldiler (tüm)  
o gönderilmişleri Yetkemizin (37/37) bu “Gerçek” (39/41) ile. Ve (şimdi) seslenildi (onlara):  
O halde, işte budur o bahçe, ona (böylelikle) mirasçı kılındığınız, (bu) “çalışıyor” (2/25) 
olduklarınızdan ötürü! 
44-  Ve seslendiler (şimdi) o bahçenin arkadaşları o ateşin arkadaşlarına: Muhakkak bulduk (biz)  
o söz verdiğini bize Yetkemizin (13/20-24), bir gerçek (olarak). Öyleyse, buldunuz mu (siz de)  
o söz verdiğini Yetkenizin (13/25), bir gerçek (olarak)? Dediler: Evet! ve (sonra) duyurup  
ilan etti bir duyurucu onların arasında: Öyleyse, artık Al-lahın laneti --19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) şimdi böylece yalanlayıp nankörlük etmiş olan--           
o haksızlık edicilerin (39/24) üzerinedir! diye. 
45-  O kimseler ki şimdi (böylece) alıkoyuyorlar (3/99) Al-lahın o yolundan (9/111), arayarak 
onda bir çarpıklık; ve onlar (bu) sonraki zaman (=içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Gün: 
yani BinYıllık (22/47) bu son zamana dair de en önemli bir atıf olmalıdır burada yine  
böylece; 6/92) hakkında inkarcıdırlar. 
46-  Ve (şimdi, burada) artık onların arasında bir engel (vardır); ve o yükseklikler üzerinde  
(bazı) yaya -insanlar- (var ki), tanıyorlar (orada) hepsini çehrelerinden; ve seslendiler (şimdi)  
o bahçenin arkadaşlarına: Selam sizin üzerinize! diye. (Kendileri) henüz girmediler o (bahçeye), 
ama onlar (girmeyi) umuyorlar. 
47-  Ama (sonra) çevrildiği zaman gözleri o ateşin arkadaşlarına doğru, dediler: Yetkemiz,  
(ne olur) kılma bizi (bu) haksızlık ediciler (39/24) halkıyla birlikte! 
48-  Ve seslendiler (şimdi) o yükseklikler (üzerinde bulunan) bu kimseler o piyade -insanlara-  
(orada) çehrelerinden kendilerini tanıdıkları, ve dediler: (Đşte), zengin kılmadı sizi (ne) o 
topluluğunuz (19/73), ve (ne de) böylece büyükleniyor olmanız (34/35)! 
49-  O halde, (şimdi) bu şahıslar mıydı sizin (dünyadayken kendileri aleyhine) yemin verdiğiniz 
o kimseler: Asla eriştirmeyecek onları Al-lah hiçbir acımaya! (diye). (Halbuki, işte, şimdi burada 
denildi onlara): Öyleyse, haydi girin o bahçeye; yoktur artık korku sizin üzerinize, ve siz asla 
hüzünlenmeyeceksiniz (2/62)! 
50-  Ve (sonra) seslendiler o ateşin arkadaşları o bahçenin arkadaşlarına: Öyleyse, (ne olur),  
aktarın (şimdi) biraz da bizim üzerimize o sudan, veya Al-lahın sizi o beslediklerinden! Dediler: 
Şüphesiz, Al-lah yasak kıldı şimdi onları (bu) inkarcıların (2/26-27) üzerine. 
51-  O kimseler ki (çünki) şimdi (burada) böylece edindiler o “Ergilerini” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Ergisine” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 48/28) --o sol 
tarafta-- bir eğlence, ve --o sağ tarafta-- bir oyun (konusu) (bkz. 2/171), ve böylece kandırdı 
onları bu yakın hayat. Öyleyse, (Biz de) bugün unutacağız onları, onlar (böylece) unuttukları gibi 
kavuşmayı bu günlerine, ve (bu) “Đşaretlerimize” (6/4 = 26/5) karşı (böylece) didiniyor 
olmalarından (ötürü)! 
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52-  Ve (işte), muhakkak (böylece) getirdik (Biz) onlara bir “Yazıt” (39/23), --sollu & sağlı--                          
ayırt ettiğimiz onu, bir Bilgi üzere; (böylece de) bir “Đleti” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada böylelikle yine, en başta: 39/23) ve bir “Acıma” 
olarak, (böylece) inanan (2/25-26) bir halk için! 
53-  Ama (yoksa) hala gözlüyorlar mı (onlar), illaki onun yorumunu? (O) gün, (böylece) 
geliverdiğinde onun (bu) yorumu (38/87-88), diyecekler onu unutmuş o kimseler daha önce: 
Muhakkak gelmişti (bize) o gönderilmişleri (6/130) Yetkemizin, (bu) “Gerçek” (39/41) ile! 
Öyleyse, (şimdi) var mı bizim için (hiç) o aracılardan, ki aracılık etsinler bizim için (43/86)? 
Veya (keşke) geri çevrilsek, ve çalışsak o şeyin dışındakine, orada (böylece) çalışıyor 
olduğumuzun (23/63)? Muhakkak işte, (böylece) kaybettirdiler onlar (kendi) canlarını, ve  
sapıp gitti (şimdi) onlardan (tüm) o --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “aracılar” olarak  
öne sürüp)-- uyduruyor oldukları (10/18)! 
54-  Şüphesiz, (sizin) Yetkeniz Al-lahtır, o Kimse ki yarattı o gökleri ve yeri (böylece) altı  
günde (41/9-12), sonra da (egemence) dikeldi o tahtın üzerinde (20/5)! Bürüyor o geceyi  
o gündüzün (üzerine), onu izleyip duran devamlı olarak, ve --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sağ tarafta-- o “güneş,” ve --o sol tarafta-- o “ay,” ve --o sol tarafta-- o “yıldızlar” da  
(mutlak) amade kılınmışlardır, Onun emriyle! Dikkat, (sadece) Ona aittir (bu) yaratış ve emir;  
(öyleyse), en Saygın olandır Al-lah, (tüm) o kalabalıkların Yetkesi! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (54), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel bağlamdaki  
o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o “Göksel Bir Mucize” 
dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak  
etmeliyiz, en ilkin.  
  
55-  Öyleyse, artık dua edip çağırın (siz) Yetkenizi, yakararak ve gizlice; şüphesiz O asla sevmez 
(böyle) düşmanlık edicileri (83/12-13). 
56-  Ve asla (böyle) bozgunculuk etmeyin (2/205) o yerin içinde, (onun) düzeltilmesinin 
peşinden. Ve artık dua edip çağırın Onu, korkarak ve umarak; (çünki) şüphesiz, Al-lahın acıması 
yakındır (böyle) güzellik edicilere (39/34)! 
57-  Ve Odur o Kimse ki (böylece) gönderiyor o rüzgarları bir müjde (olarak) o acımasının 
önünde. Nihayet (bunlar) kaldırdığı zaman o ağırca bulutları, (böylece) sürdük (Biz) onu ölü bir 
beldeye, ve indirdik ondan suyu, ve çıkardık onunla böylece --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sol ve o sağ tarafta-- o her “meyvadan” (2/25)! Ve (işte), böylece çıkarıyoruz --şimdi, yine  
19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- o “ölüleri” de (3/27), ta ki siz (böylece) “Anış”  
alasınız (39/23)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (57), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel bağlamdaki  
o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Enfes Bir Mucize,”  
ve sonra da o “Ulaştıran Bir Mucize” dosyalarını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık 
orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
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58-  Ve temiz bir belde: (işte), çıkar --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgelerde--                
onun bitkileri, Yetkesinin izniyle (14/24-25);  
ve o yer ki çoraktır: (işte), çıkmaz (ondan) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o alt bölgede-- 
sadece kavruk olan (14/26)!  
(Đşte), böylece serpip yayıyoruz (Biz) o “Đşaretleri” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7), --(bunları 
görüp artık böylelikle Al-laha)-- şükredecek bir halk için (76/3)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (58), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel bağlamdaki  
o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o “Enfes Bir Mucize”  
dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz,  
en ilkin.  
 
59-  Ve muhakkak (Biz) gönderdik Nuhu o (kendi) halkına doğru, ve dedi: Ey halkım, öyleyse,  
artık (böylelikle) hizmet edin (sadece) Al-laha (12/40)! Asla yoktur sizin için (başka) bir ilah, 
Onun dışında (28/70)! (Çünki) şüphesiz ben korkuyorum sizin için, koca bir günün  
çilesinden. 
60-  Ama dediler o kodamanlar, o (kendi) halkından: Şüphesiz biz mutlaka görüyoruz seni  
açık bir sapkınlık içinde! 
61-  Dedi (Nuh): Ey halkım, asla yoktur bende bir sapkınlık; ve fakat şüphesiz ben böylece 
(gerçek) bir gönderilenim o kalabalıkların Yetkesinden. 
62-  (Đşte), ulaştırıyorum size Yetkemin o gönderilerini, ve (böylece) nasihat ediyorum size;  
ve biliyorum Al-lahtan (sizin) o bilmediklerinizi. 
63-  Öyleyse, şaştınız mı (şimdi), (böylece) geldi diye size bir “Anış” (=buradaki 19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” da bir hatırlatmadır en başta yine  
böylece: 39/23) Yetkenizden, bir adam vasıtasıyla (sizin) içinizden, (böylelikle) uyarması için 
sizi, ve sakınasınız (diye); ve ta ki siz böylelikle (Onun tarafından) acınasınız. 
64-  Ama yalanladılar onu. Ve (Biz de) kurtardık onu ve onunla birlikte (olan) o kimseleri  
o geminin içinde; ve boğduk yalanlamış o kimseleri o “Đşaretlerimizi” (6/4 = 26/5)!  
(Çünki) şüphesiz onlar (Onun bu “Đşaretlerine” karşı) bir körleşmişler halkı oldular. 
65-  Ve Ad (halkına) doğru da, kardeşleri Hudu (gönderdik); ve dedi: Ey halkım, öyleyse,  
artık (böylelikle) hizmet edin (sadece) Al-laha (12/40)! Asla yoktur sizin için (başka) bir ilah, 
Onun dışında (28/70)! Öyleyse, hala sakınmayacak mısınız? 
66-  (Ama) dediler o kodamanlar, inkar etmiş o kimseler, o (kendi) halkından: Şüphesiz biz 
mutlaka görüyoruz seni bir aptallık içinde! Ve şüphesiz biz mutlaka sanıyoruz senin o 
yalancılardan (olduğunu)! 
67-  Dedi (Hud): Ey halkım, asla yoktur bende bir aptallık; ve fakat şüphesiz ben böylece 
(gerçek) bir gönderilenim o kalabalıkların Yetkesinden. 
68-  (Đşte), ulaştırıyorum size Yetkemin o gönderilerini; ve ben (böylelikle) sizin için güvenilir 
bir nasihatçıyım. 
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69-  Öyleyse, şaştınız mı (şimdi), (böylece) geldi diye size bir “Anış” (39/23) Yetkenizden,  
bir adam vasıtasıyla (sizin) içinizden, (böylelikle) uyarması için sizi? Ve anın ki, şimdi kıldı (O) 
sizi ardıllar, (hemen) o Nuh halkının peşinden, ve --(böylece, ilkin bu Nuh halkından önceki  
o nesillere nazaran, evriltip)-- arttırdı sizi yaratılışta, bir yayışla. Öyleyse, (artık) anın Al-lahın  
o “inayetlerini” (53/55), ta ki siz rahata eresiniz! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayette, yüce Rabbimizin böylece özellikle kullanmış olduğu bu “arttırdı sizi yaratılışta, 
bir yayışla” (=zadekum fiy elhalki, bastaten) ifadesi böylece temelde en ilkin Nuh halkıyla birlikte  
tüm bu insanların yüce Rabbimiz tarafından --burada böylece (en başta, yine elbette DNA bazındaki  
o ikişerli, Simetrik en üstün Matematiksel Hesaplar altında; 4/133) burada böylece en ilkin ve özellikle 
beyin hacmi arttırılarak-- Evrimsel Yaratılışa tabi tutulmuş olduğunu (yani Bilimsel literatürde,  
Homo Erectustan (=Dik Bilge Đnsan) Homo Sapiense (=Pek Bilge Đnsan) geçildiği dönem) işaret eden  
en mucizevi bir Ayet olmalıdır böylece yine, en başta.  
Burada yüce Rabbimizin farklı nesiller arasındaki sadece boy bos arttırılarak gerçekleştirilmi ş olabilecek 
“Bedensel Gelişimi” temelde bu “arttırdı onu ilimde ve boy bosta, bir yayışla” (=zadehu bastaten fiy  
elilm ve elcism; 2/247), ve farklı nesiller arasındaki aynı zamanda organ (=örneğin, beyin) hacmi 
arttırılarak gerçekleştirilmi ş olabilecek “Evrimsel Gelişimi” ise temelde bu “arttırdı sizi yaratılışta,  
bir yayışla” (=zadekum fiy elhalk, bastaten; 7/69) şeklinde ayrı ayrı vermiş olduğunu önemle farkedip 
açıkça idrak etmeliyiz burada. Ve nitekim sonra, bu aynı “yaratılışta arttırır” (=yeziydu fiy elhalk) 
ifadesinin örneğin Meleklerdeki organ (=kanat) arttırılışına açıkça işaret etmiş olması (bkz. 35/1) da,  
yukarıda yüce Rabbimizin böylece mutlak olarak “Evrimsel Gelişimi” de içeren “Evrimsel Bir Yaratışa”  
böylelikle en Bilge ve en Mucizevi bir tarzda işaret ettiğini gösteren bir diğer apaçık kanıttır burada.      
 
70-  Dediler: Geldin mi (şimdi) yani (sen) bize, (böylece) hizmet etmemiz için Al-laha, tek 
olarak, ve de (toptan) bırakmamız için babalarımızın o hizmet ediyor olduklarını (12/40)? 
Öyleyse, haydi (derhal) getir bize o söz verdiğin (azabı), eğer doğrulardan idiysen! 
71-  Dedi (Hud): Muhakkak (şimdi) düşmüş olacak sizin üzerinize Yetkenizden, bir bela ve  
bir öfke! Çünki (hala) mücadele mi ediyorsunuz (siz) benimle, o adlar için (kendinizin) onları 
adlandırdığınız, sizin ve babalarınızın, indirmediği Al-lahın onlar hakkında hiçbir ispat (12/40)? 
Öyleyse, artık gözleyin; şüphesiz ben de sizinle birlikte gözleyenlerdenim! 
72-  Ve (sonra) kurtardık onu ve onunla birlikte olan o kimseleri, bir acımayla Bizden; ve 
(toptan) kestik arkasını yalanlamış o kimselerin o “Đşaretlerimizi” (6/4 = 26/5), ve olmamışlar 
inananlar! 
73-  Ve Semud (halkına) doğru da, kardeşleri Salihi (gönderdik); ve dedi: Ey halkım, öyleyse, 
artık (böylelikle) hizmet edin (sadece) Al-laha (12/40)! Asla yoktur sizin için (başka) bir ilah, 
Onun dışında (28/70)! Muhakkak geldi size (burada) bir “Açık Belge” Yetkenizden. Đşte bu,  
Al-lahın o “dişi devesi” --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da-- sizin için bir Đşarettir! 
(=11/120) Öyleyse, artık bırakın onu, otlasın Al-lahın o yerinde. Ve sakın dokunmayın ona bir 
çirkinlikle, yoksa yakalayacaktır sizi acıklı bir çile! 
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74-  Ve anın ki, şimdi kıldı (O) sizi ardıllar, (hemen) o Ad (halkının) peşinden, ve (böylece) 
yerleşik kıldı sizi o yerin içinde. Ki (işte) ediniyorsunuz (siz) onun düzlüklerinde köşkler,  
ve de yontuyorsunuz dağlarında evler. Öyleyse, artık anın Al-lahın o “inayetlerini” (55/77);  
ve asla karışıklık çıkarmayın o yerin içinde, bozguncular (2/205) olarak! 
75-  Ama dediler o kodamanlar, büyüklenmiş o kimseler, o (kendi) halkından, zayıf bırakılmış  
o kimselere, böylece inanmış olan, onlardan: Şimdi (sahiden) biliyor musunuz (siz), şüphesiz 
Salih (kesinlikle) gönderilmiştir (diye) Yetkesinden? Dediler: Şüphesiz biz onunla gönderilene 
inananlarız! 
76-  Dediler büyüklenmiş o kimseler: Öyleyse, şüphesiz biz de (şimdi) sizin (böylece) ona 
inandığınız bu şey hakkında inkarcılarız! 
77-  Ve (ardından), derhal --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o alt bölgeye-- kesip attılar  
o “dişi deveyi,” ve (böylece) ileri gittiler Yetkelerinin emrinden! (=4/119)  
Ve dediler: Ey Salih, öyleyse, haydi (şimdi) getir bize o söz verdiğin (azabı), eğer (gerçekten) 
göndertilmişlerden idiysen! 
78-  Ve (bunun üzerine, kısa bir süre sonra) yakalayıp aldı onları o sarsıntı, ve sabahladılar o 
diyarlarının içinde, yere serilmişler (olarak)! (=37/176-179) 
79-  Ve yüz çevirdi (Salih) onlardan, ve dedi: Ey halkım, muhakkak ulaştırdım (ben) size 
Yetkemin o gönderisini, ve nasihat ettim size. Ve fakat asla sevmiyorsunuz (siz) böyle 
nasihatçıları! 
80-  Ve Lut; hani, bir zaman (şöyle) dedi o (kendi) halkına: Getiriyor musunuz (siz) şimdi  
böyle bir ahlaksızlığı, aşıp geçmediği (ölçüde) sizi bu (azgınlıkta) --daha önce, ve şimdi de--                   
(hiç) birinin o kalabalıklardan! 
81-  (Çünki) şüphesiz siz (hala) mutlaka (böylece) geliveriyorsunuz adamlara, (cinsel) tutkuyla, 
kadınların dışında? Hayır, siz (böylece) bir aşırı gidiciler halkısınız! 
82-  Ama olmadı o halkının yanıtı, sadece (şöyle) demeleri: Öyleyse, haydi (derhal) çıkarın 
onları şehrinizden; (çünki) şüphesiz onlar --(bu eşcinsellikten uzak durarak, böylece)-- 
temizleniyor (olan) insanlarmış! 
83-  Ve (Biz de) kurtardık onu ve ailesini, sadece (müstesna) o hanım kişisi; (çünki) oldu  
(o da) o sapıp elenenlerden. 
84-  Ve (ardından da), yağdırdık (Biz) onların üzerine bir (azap) yağışı. Öyleyse, (şimdi) gözle, 
nasıl oldu o cürümkarların (7/40) sonu! 
85-  Ve o Medyene doğru da, kardeşleri Şuaybı (gönderdik); ve dedi: Ey halkım, öyleyse,  
artık (böylelikle) hizmet edin (sadece) Al-laha (12/40)! Asla yoktur sizin için (başka) bir ilah, 
Onun dışında (28/70)! Muhakkak geldi size (burada) bir “Açık Belge” (6/157) Yetkenizden. 
Öyleyse, artık (tam) yerine getirin o ölçüyü ve tartıyı, ve asla eksiltmeyin ahaliye (hiçbir) 
istemlerini. Ve asla bozgunculuk etmeyin (2/205) o yerin içinde, (onun) düzeltilmesinin 
peşinden. (Đşte), bunlar daha/en iyidir sizin için, eğer (artık) inananlar idiyseniz. 
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86-  Ve artık asla oturmayın o her yolun (başına), tehdit ederek ve alıkoyarak Al-lahın  
o yolundan (3/99) inanmış kimseyi ona, ve arayarak onda bir çarpıklık (7/45)! Ve anın ki,  
bir zaman azınlık idiniz, ve (O) çoğalttı sizi. Ve öyleyse, (şimdi) gözleyin, nasıl oldu  
o bozguncuların (2/27) sonu! 
87-  Ve eğer olduysa (şimdi) sizden bir zümre (mutlak) inanmış (benim) kendisiyle 
gönderildiğim bu (Đlahi Mesaja), ve bir zümre ise (asla) inanmamış, öyleyse, artık sabredip 
bekleyin Al-lah buyruk verinceye kadar bizim aramızda. Ve (çünki) O, buyruk verenlerin  
en iyisidir. 
88-  Ama dediler o kodamanlar, büyüklenmiş o kimseler, o (kendi) halkından: Öyleyse,  
mutlaka çıkaracağız seni, ey Şuayb, ve inanmış o kimseleri seninle birlikte, (bu) şehrimizden, 
veya mutlaka (derhal) dönüvereceksiniz bizim (bu) -dini, töresel- uygulamamıza! Dedi (Şuayb): 
Ya eğer biz (ondan) tiksinenler idiysek (bile) mi? 
89-  (Çünki) muhakkak uydurmuş (oluruz) Al-lah üzerine yalanı, eğer dönüverirsek (şimdi)  
sizin o -dini, töresel- uygulamanıza, Al-lah bizi ondan kurtardıktan sonra. Ve asla olacak (şey) 
değildir bizim için, (tekrar) dönüvermemiz ona, sadece ancak isterse Al-lah, Yetkemiz (16/106). 
Ve genişçe kapsadı Yetkemiz her istemi, bilgice. O halde, artık (sadece) Al-laha güvenip 
dayandık (biz) (3/160)! Yetkemiz, öyleyse, artık (lütfen) açıver bizim ve (bu) halkımızın arasını,  
o Gerçek ile/üzere; ve Sen (böylece, hak ile batılın arasını) açıverenlerin en iyisisin! 
90-  Ama dedi o kodamanlar, inkar etmiş o kimseler, o (kendi) halkından: Eğer (hala) izlerseniz 
o Şuaybı, şüphesiz siz, o zaman, mutlak kaybedenlersiniz! 
91-  Ve (bunun üzerine, kısa bir zaman sonra) yakalayıp aldı onları o sarsıntı, ve sabahladılar o 
diyarlarının içinde, yere serilmişler (olarak)! 
92-  Đşte, yalanlamış o kimseler Şuaybı, sanki hiç zengin yaşamamış (gibi oldular) onun içinde; 
yalanlamış o kimseler Şuaybı, işte, (böylece) oldular kendileri kaybedenler! 
93-  Ve yüz çevirdi (Şuayb) onlardan, ve dedi: Ey halkım, muhakkak ulaştırdım (ben) size 
Yetkemin o gönderilerini, ve nasihat ettim size. Öyleyse, (şimdi) artık nasıl üzüleyim ben  
(bu) inkarcılar (74/31) halkı için? 
94-  Ve (işte), göndermedik (Biz) hiçbir şehrin içinde (her hangi) bir havadisçiden, illaki 
yakalayıp aldık (onun) halkını (bazı) baskılarla ve darlıklarla, ta ki onlar (derhal doğrulukla  
dönüp Ona) yakarsınlar. 
95-  Sonra değiştirdik o çirkinliğin yerini o güzellikle, (ki) nihayet artıverdiler, ve de (şöyle) 
dediler: --(Öyleyse, bu iş Al-lahtan bir işaret felan değildir, veya da Al-lahın varlığı veya kudreti 
ile hiçbir alakası yoktur)-- Çünki muhakkak dokunmuştu babalarımıza da (böylece) bir darlık, ve 
(ardından) bir bolluk! Ve bunun üzerine (Biz de) yakalayıp aldık onları, ansızın, ve onlar 
farketmiyorlar (iken). 
96-  Ve eğer şüphesiz o şehirler halkı inansalardı (2/25-26), ve sakınsalardı (2/177), mutlaka 
açardık (Biz de) onların üzerine (tüm) o verimlilikleri o gökten ve yerden. Ve fakat yalanladılar; 
ve (Biz de) böylece yakalayıp aldık onları, o kazanıyor olduklarından (39/51) ötürü. 
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97-  Öyleyse, kendilerini güvende mi hissettiler (şimdi) bu şehirler halkı --19 kodlu o Tablolarda, 
o sol taraftaki “Đşaretleri” inkar ettiklerinden ötürü (7/40)-- gelivermesine karşı onlara baskımızın  
gece vaktinde, ve onlar uyuyanlar (iken)? 
98-  Veya kendilerini güvende mi hissettiler (şimdi) bu şehirler halkı --19 kodlu o Tablolarda,  
o sağ taraftaki “Đşaretleri” inkar ettikleriden ötürü (7/41)-- gelivermesine karşı onlara baskımızın  
kuşluk vaktinde, ve onlar oyalananlar (iken)? 
99-  Öyleyse, onlar (hala) güvende mi hissettiler (kendilerini) Al-lahın bu düzenine (karşı)?  
Ama --(böylelikle haksızca ve gaddarca ilkin kendileri böylece düzen kurduktan sonra Onun  
bu “Elçisine” ve “Đşaretlerine” karşı; 8/30 & 10/21)-- asla güvende hissetmez (kendilerini)  
--(şimdi, bunlara karşılık)-- Al-lahın bu düzenine (karşı), sadece (böyle) kaybediciler (2/27) 
halkı! 
100-  O halde, hala iletmedi mi (şimdi) o yeri miras alan o kimseleri, onun (geçmiş) halkının 
peşinden, ki (işte), eğer dilersek, isabet ettirebiliriz (Biz) şimdi onlara da (bir belayı),  
bu kusurlarına (67/10-11) karşılık, ve de (bundan ötürü; 41/5) damgalarız o kalplerinin üzerini,  
ve onlar (artık) işitmezler (18/57)? 
101-  (Tüm) bu şehirler; işte, (böylece) hikayeliyoruz (Biz) burada senin üzerine (onların) 
havadislerinden. Ve muhakkak gelmişti onlara o gönderilmişleri o “Açık Belgelerle” (20/133);  
ama (sonra dahi) olmadılar (onlar) inanacak (katı bir inatçılık ve bağnazlıkla) yalanladıklarına 
daha en baştan! (Đşte), böylece (yine bundan ötürü; 41/5) damgalar Al-lah --şimdi de-- (böyle) 
inkarcıların (2/26-27) kalplerinin üzerini! 
102-  Ve (dolayısıyla), bulamadık (Biz) onların çoğunu bu ahde (36/60-61) vefalı; ama kesinlikle 
bulduk (Biz) onların çoğunu --şimdi de-- (böylece) mutlak kalleşler (2/26) olarak! 
103-  Sonra, atayıp yolladık (Biz) onların peşinden Musayı o Đşaretlerimizle, Firavuna ve  
o konseyine doğru; ama (onlar) haksızlık ettiler o (Đşaretlerimize) karşı. Öyleyse, (şimdi) gözle, 
nasıl oldu o bozguncuların (2/27) sonu! 
104-  Ve dedi Musa: Ey Firavun, şüphesiz ben (mutlak) bir gönderilenim, o kalabalıkların 
Yetkesinden. 
105-  Öyleyse, şimdi (böylece) bir sorumluluktur (benim) üzerime: (asla) demeyeyim (burada)  
Al-lah üzerine, sadece Gerçeği! O halde, (işte), artık muhakkak (böylece) geldim size (burada)  
bir “Açık Belgeyle” (20/133) Yetkenizden! Öyleyse, haydi (şimdi) gönder benimle birlikte o 
Đsrail oğullarını. 
106-  Dedi (Firavun): Eğer (gerçekten) geldiysen bir Đşaretle; öyleyse, haydi getir onu, eğer  
doğrulardan idiysen. 
107-  Ve o da (derhal) attı değneğini, ve o zaman: (işte), o --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sol tarafta-- açık bir “ejderha” (idi)! 
108-  Ve (sonra) çekip çıkardı elini, ve o zaman: (işte), o --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sağ tarafta-- “bembeyaz” (idi) gözleyenler için! (=11/120) 
109-  Dedi o kodamanlar, Firavunun halkından: Şüphesiz bu, en bilici bir sihirbazdır! 
110-  Diliyor (olmalı) böylece sizi çıkarmayı (bu) yerinizden. Öyleyse, (şimdi) nedir o, 
emrediyor (olduğunuz)? 
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111-  Dediler: O halde, beklet onu, ve kardeşini; ve (hemen) gönder (tüm) o illerin içine  
(bazı) devşiriciler, 
112-  ki (toplayıp) getirsinler sana o her en bilici sihirbazı. 
113-  Ve (böylelikle) geldi o sihirbazlar Firavuna, ve dediler: Şüphesiz bizim için mutlak bir 
ücret (var mıdır), eğer olursak biz galip gelenler? 
114-  Dedi (Firavun): Evet! ve şüphesiz siz (o takdirde) mutlak (bana) yakın kılınmışlardan  
(olacaksınız). 
115-  Dediler (o sihirbazlar): Ey Musa, öyleyse, ya (ilkin) sen at, ya da (hemen) olalım biz 
atıcılar. 
116-  Dedi (Musa): Siz atın! Ve o vakit onlar attıklarında (o değneklerini), hemen sihirlediler 
ahalinin gözlerini, ve korkuttular onları. Ve (böylece) geldiler koca bir sihirle. 
117-  Ve (Biz de) esinledik Musaya: Öyleyse, (şimdi) sen de at o değneğini! ve o zaman: (işte), 
yutuyordu o --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o alt bölgede-- (onların) o döneklediklerini! 
118-  Ve işte, --şimdi, burada da-- (böylece) ortaya çıktı o “Gerçek” (39/41), ve boşa çıktı 
(onların) o çalışıyor oldukları (41/40)! 
119-  Ve (böylece) yenildiler (onlar) orada; ve geri döndüler, küçük düşmüşler (olarak). 
120-  Ve (derhal) kapandılar (yere) o sihirbazlar, (Onun huzurunda) eğilmişler (olarak); 
121-  ve dediler: Öyleyse, artık inandık (biz) o kalabalıkların Yetkesine! 
122-  Musanın ve Harunun o Yetkesine! 
123-  Ama dedi Firavun: Đnandınız Ona, (ben) izin vermeden önce sizin için, (öyle mi)?  
O halde, şüphesiz bu, mutlak bir düzendir, (sizin) onu düzüp kurduğunuz o ilin içinde,  
(böylece) çıkarmanız için oradan (onun) halkını. Öyleyse, ileride bileceksiniz! 
124-  (Çünki) mutlaka keseceğim (ben) şimdi (bir) ellerinizi ve ayaklarınızı, çaprazlama (olarak); 
sonra da mutlaka asacağım sizi, topluca! 
125-  Dediler: Şüphesiz biz Yetkemize doğru, (mutlak) dönüp varıcılarız! 
126-  Ve (böylece) öç almıyorsun (sen) bizden, sadece inandık diye Yetkemizin o “Đşaretlerine,” 
(şimdi) bize geldiği vakit. Yetkemiz, öyleyse, artık (lütfen) boşalt bizim üzerimize bir kararlılık, 
ve vefat ettir bizi (Sana) teslim olmuşlar (olarak)! 
127-  Ve dedi o kodamanlar, Firavunun halkından: Peki bırakacak mısın sen (şimdi) Musayı ve 
halkını, bozgunculuk etmeleri için o yerin içinde, ve terkedip bırakması (için) seni ve ilahlarını?  
Dedi (Firavun): Biz öldüreceğiz onların oğullarını, ve -utandırarak- hayatta bırakacağız 
kadınlarını. Ve şüphesiz biz (böylece) onların üzerinde (mutlak) egemenler (olacağız)! 
128-  Ve dedi Musa (kendi) halkına: Öyleyse, (şimdi) berkitme dileyin (siz) Al-lahtan, ve 
kararlılık gösterin. Çünki şüphesiz, o yer (tümüyle) Al-laha aittir, mirasçı kılar ona, kimi isterse  
(Kendi) hizmetkarlarından (24/55). Ve (en güzel) son (daima) o sakınanlar (2/177) içindir! 
129-  Dediler: Ama (hep) ezildik biz (sen) bize gelivermeden önce de, ve (böylece) senin bize 
gelmenin ardından da! Dedi: Umulur ki, Yetkeniz (yakında) yıkıma uğratacak o düşmanlarınızı,  
ve ardıl kılacaktır sizi o yerin içinde; ve (sonra da) gözleyecek, (bakacak ki), siz nasıl  
çalışıyorsunuz! 
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130-  Ve (sonra) muhakkak yakalayıp aldık (Biz) o Firavun ailesini senelerce, ve eksiltmeyle de 
o “meyvalardan,” ta ki onlar --şimdi burada, bundan ötürü de, böylece yine-- “Anış”  
alsınlar (14/25-26)! 
131-  Ve onlara geldiği zaman bir güzellik, dediler: (Đşte) bu, bizim içindir! Ama eğer  
isabet ederse onlara bir çirkinlik, derhal uğursuzluğu yüklüyorlardı Musaya ve onunla birlikteki  
o kimselere. Dikkat, (onların) uğursuzlukları --(halihazırda böylece Onun bu “Mesajıyla” 
uyarılıp, buna karşı haksızca ve gaddarca başkaldırmalarından ötürü)-- Al-lahın katından (idi);  
ve fakat onların çoğu (bunu) hala bilmiyorlar (36/19). 
132-  Ve dediler: Her ne getirirsen (getir) bize böyle bir “Đşaretten,” (ey Musa), sihirlemen için 
bizi onunla, artık asla (olacak) değiliz biz sana inananlar! 
133-  Ve (Biz de) gönderdik onların üzerine: o tufanı, ve çekirgeyi, ve haşaratı, ve kurbağaları, 
ve kanı, --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da-- (böylece) --sollu & sağlı-- ayırt edilmiş 
“Đşaretler” (olarak)! Ama (yine de) büyüklendiler (onlar), ve oldular bir cürümkarlar (7/40-41) 
halkı! 
134-  Ve o vakit düştüğünde onların üzerine bir iğrençlik, dediler: Ey Musa, öyleyse, haydi çağır  
bizim için Yetkeni, ahidlediğine göre sana; ve eğer (şimdi) kaldırırsan bizden (bu) iğrençliği,  
biz de mutlaka inanacağız sana, ve mutlaka göndereceğiz seninle birlikte Đsrail oğullarını. 
135-  Ama o vakit kaldırdığımızda (Biz) onlardan (bu) iğrençliği, bir belirlenmiş süreye 
doğru/kadar onların ona ulaşacağı, o zaman onlar derhal (antlarını) bozuyorlardı. 
136-  Ve bunun üzerine, (Biz de) öç aldık onlardan ve boğduk onları o suyun içinde, çünki 
şüphesiz onlar (böylece) yalanladılar (diye) o “Đşaretlerimizi” (6/4 = 26/5) ve oldular onlardan  
(tamamen) -ilgisiz- habersizler! 
137-  Ve (bunun ardından), mirasçı kıldık (Biz) o halkı, zayıf bırakılıyor olmuş o kimseleri,  
o yerin doğularına ve (onun) batılarına, o şey ki verimli kıldık onun içini.  
Ve işte, (böylece) tamamlandı (şimdi, burada da) Yetkenin --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli--
“Kelimeleri,” en güzel olan (39/23 = 2/25), o (samimi olarak inanmış olan bir kısım) Đsrail 
oğulları üzerine, (şimdi, burada da böylece) kararlılık göstermelerinden ötürü (4/162)!  
--(Lütfen, bu hususta şimdi ayrıca hem de bkz. Tevrat-Tsny. 18/18-19 = 32/1-4)  
(Mezmurlar 118/22-26) (Đşaya 10/21-22 = 59/19-21)--  
Ve yıkıp dağıttık Biz (tüm) o yapıp üretiyor olduklarını o Firavunun ve halkının, ve o kurup 
yükseltiyor olduklarını da. 
138-  Ve (sonra) geçirdik Đsrail oğullarını o denizden, ve (orada) rastladılar (onlar) bir halka, 
kapanıp tapınıyorlar (olan) kendilerine ait bazı --(kendi akıllarınca yine melekleri temsilen; 
23/24 kendi elleriyle yontup yaptıkları; 37/95)-- put imajların önünde. Dediler: Ey Musa, 
öyleyse, haydi sen de kıl bizim için böyle bir ilah, onlar için böyle ilahlar (olduğu) gibi!  
Dedi (Musa): Şüphesiz siz (böylelikle) cahillik ediyor (olan) bir halksınız! 
139-  (Çünki) şüphesiz bu şahıslar, (işte), mahvolucudur onların (böylece) onun içinde oldukları 
(batıl töre, dinleri), ve (tamamen) sahtedir o çalışıyor oldukları (töresel, dinsel amelleri). 
140-  Ve dedi (Musa): O halde, Al-lahın dışında (birini) mi arayacakmışım (ben) size (şimdi) bir 
ilah olarak (20/97-98), ve O (böylece) lütuflandırdı (iken) sizi (tüm) o kalabalıkların üzerine? 
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141-  Hani, bir zaman kurtarmıştık (Biz) sizi o Firavun ailesinden, sürüklüyorlardı (onlar) sizi  
o en çirkin çileye, öldürüyorlardı oğullarınızı, ve hayatta bırakıyorlardı kadınlarınızı.  
Ve işte, bunda (sizin için) bir test (vardı/vardır) Yetkenizden, koca (2/155-157)! 
142-  Ve sözleştik Musayla otuz gece (için), ve tamamladık onu on (gece) ile. Ve (böylece) 
tamam oldu Yetkesinin o belirlediği süre, (toplam) kırk geceye. Ve dedi Musa kardeşi Haruna: 
Öyleyse, (şimdi) ardıl ol (sen) bana (bu) halkımın içinde, ve düzelticilik et. Ve sakın izleme  
o bozguncuların (2/27, 205) yolunu! 
143-  Ve o vakit geldiğinde Musa o belirlediğimiz süre için, ve kelam ettiğinde ona Yetkesi,  
dedi: Yetkem, öyleyse, (lütfen) göster (Kendini) bana, ki (hayranlıkla) bakayım Sana doğru! 
Dedi (Al-lah): Asla göremezsin (sen) Beni (6/103). Ve işte, o halde, şimdi bak o dağa doğru;  
ve eğer o sağlam kalabilirse yerinde, (sen de) göreceksin Beni. Ama o vakit yansıdığında Yetkesi 
o dağa, (derhal) kıldı onu paramparça! Ve yere yıkıldı Musa, bayılmış (olarak); ve (sonra)  
o vakit ayıldığında, dedi: Saygı duyulansın Sen; artık (tamamıyla) dönüp yöneldim (ben) Sana!  
ve ben (böylece) ilkiyim --(o kendi dönemindeki)-- o inananların! 
 
**  Yüce Rabbimiz bu evrende/evrenlerde mevcut olan herşeyin, maddenin, enerjinin vs. dışında ve 
üzerinde olan, ve dolayısıyla buradaki hiçbir şeyle asla kıyaslanamayacak ve benzetilemeyecek olan  
en özgün ve bambaşka “Tek Varlık” olduğu için (bkz. 42/11), yukarıdaki Ayette bildirilen o “tecella 
Rabbuhu” (=Yetkesi -o dağa- yansıdığında) ifadesi böylece burada yine mahiyeti insan duyularıyla asla 
bilinemeyecek, idrak edilemeyecek olan (bkz. 6/103) yüce Rabbimize ait en özgün ve bambaşka,  
Kendisine has bir “kudretinin, veya nurunun (24/35)” yüce Rabbimizin --tüm Evrenin/Evrenlerin dışında 
ve üzerinde olan, tüm o Meleklerin dahi ancak elli bin yılda ulaşabildikleri-- o yüce Makamından (70/4)  
yukarıdaki o dağa şimdi böylelikle Onun tarafından Kendisine has bu “kudretinin, veya nurunun (24/35)” 
böylece ve bir an için yönlendirilmiş, yansıtılmış olması olarak düşünmekle yetinmemiz, bunlardan ötürü, 
böylece en makul bir yaklaşım olmalıdır burada.      
 
144-  Dedi (Al-lah): Ey Musa, şüphesiz Ben seçtim (şimdi) seni (böylece) ahalinin üzerine,  
(bu) gönderilerimle ve kelamımla. Öyleyse, artık sana (bu) verdiklerimi al, ve de (böylelikle) ol  
o şükredicilerden! 
145-  Ve yazdık (Biz) onun için o Levhaların içinde o her istemden bir “Öğüt” (=buradaki  
19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Öğütüne” de önemli bir göndermedir şimdi 
böylece yine, en başta: 11/120), ve de (böylece) --sollu & sağlı-- ayırt edilmesini o her  
istemin (6/154)! Öyleyse, artık (hakkıyla) tut onu, kuvvetle; ve emret halkına da, tutsunlar  
en güzeliyle onu! (Đşte), göstereceğim (Ben) size --(özellikle, şimdi burada da)-- o kalleşlerin 
(2/26-27) = (Tevrat-Tsny. 32/1-6 & 19-25) -son- diyarını! 
146-  Ve (çünki) çevireceğim (Ben) bu “Đşaretlerimden” (6/4 = 26/5) büyüklenen o kimseleri  
o yerin içinde, o “Gerçeğin” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine”  
bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/41) dışındakilere (45/6-7) dayanarak!  
Ve --(böylelikle bu “Gerçek” dışı düzmecelere ve uydurmalara saplanıp kaldıkları sürece;  
2/78-79 & 3/78)-- eğer (şimdi) görseler (bile) böyle her “Đşareti” (6/4 = 26/5), (yine de) asla 
inanmazlar ona. Ve eğer görseler o düzgünlük yolunu, asla edinmezler onu bir yol;  
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ve (ama) eğer görseler o eğrilik yolunu, (derhal) edinirler onu bir yol. Bu çünki şüphesiz onlar 
şimdi (böylece) yalanladılar (bu) “Đşaretlerimizi” (6/4 = 26/5), ve de (sonra) oldular onlardan 
(tamamen) -ilgisiz- habersizler! 
147-  Ve şimdi (böylece) yalanlamış o kimseler (bu) “Đşaretlerimizi” (6/4 = 26/5), ve kavuşmayı   
(bu) sonraki zamana (=içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Gün: yani BinYıllık (22/47)  
bu son zamana dair de en önemli bir atıf olmalıdır burada yine böylece; 6/92), işte, artık boşa 
çıktı onların (tüm) o çalışmaları (18/105-106). (Çünki) cezalandırılacaklar mıydı (onlar), sadece 
(bu) çalışıyor olduklarıyla (41/40 & 40/40 & ...)? 
148-  Ve (sonra) edindi Musanın halkı, onun peşinden, (kendi) süs eşyalarından (yapılmış)  
bir buzağı heykeli, onun için bir böğürme sesi de (olan). Peki, görmediler mi (onlar),  
şüphesiz o asla Kelam edemiyordu onlara, ve (dolayısıyla), asla iletemiyordu da onları 
(dosdoğru) bir yola (10/35)? Ama (yine de) edindiler (onlar) onu --(böylece Onun 
dışında/yanında, Ona ek/ortak sahte bir ilah olarak), ve (böylece) oldular haksızlık ediciler. 
149-  Ve (sonra) o vakit düşürüldüğünde (başları) ellerinin arasına, ve artık görüp anladıklarında, 
şüphesiz onlar (böylece) muhakkak saptılar (diye), (derhal) dediler: Eğer (şimdi) acımazsa bize 
Yetkemiz, ve bağışlamazsa bizi, mutlaka olacağız o kaybedenlerden! 
150-  Ve o vakit döndüğünde Musa (kendi) halkına, hınçlanmış ve kızmış (olarak), dedi:  
Ne adi (bir şekilde) temsil ettiniz (siz) beni ardımdan! Yoksa (böylece) acele mi ettirdiniz (siz) 
Yetkenizin o (azap) emrini? Ve derhal attı o levhaları; ve yakalayıp aldı kardeşinin başını, 
çekerek onu kendine doğru; (ama) o dedi: Ey annemin oğlu, şüphesiz (bu) halk zayıf bıraktılar 
beni, ve neredeyse öldüreceklerdi beni! Öyleyse, (lütfen) şimdi (bir de sen) gülünç etme beni  
o düşmanlara; ve asla bir tutma beni o haksızlık ediciler halkıyla birlikte! 
151-  Dedi (Musa): Yetkem, öyleyse, (lütfen) şimdi bağışla beni ve kardeşimi, ve girdir bizi o 
(Kendi) Acımanın içine; ve (çünki) Sen acıyanların en acıyanısın! 
152-  Şüphesiz, kendilerine --(böylece Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak sahte bir ilah)-- 
edinmiş o kimseler o buzağıyı; (işte), erişecektir onlara bir hınç Yetkelerinden, ve bir horluk,  
bu yakın hayat içinde. Ve (çünki) böylece cezalandırırız Biz (tüm) o uydurucuları (6/112)! 
153-  Ama (bir cehalet üzere) çalışmış o kimseler (böyle) çirkinlikler için (29/4 & 17/38 & ...), 
sonra (pişmanlık duyarak) derhal dönüp Ona yönelmişler, bunun ardından (4/17), ve (böylece de) 
inanmışlar (2/25-26); şüphesiz Yetken, bunun ardından, mutlak en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
154-  Ve o vakit dindiğinde Musadan o hınç, tekrar aldı o levhaları. Ve onların --o çift taraflı, 
karşılıklı-- kayıt (tarzlarının) içinde (dahi) bir “Đleti” (=buradaki 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisine” de manidar bir göndermedir şimdi böylece yine, en başta: 6/154)  
ve bir “Acıma” (vardı/vardır), --şimdi de-- çekinip ürperen o kimseler için Yetkelerinden! 
155-  Ve (ardından) seçti Musa (kendi) halkından yetmiş adam, o belirlediğimiz süre için.  
Ama o vakit yakaladığında onları bir sarsıntı, dedi (Musa): Yetkem, eğer isteseydin yıkıma 
uğratırdın onları daha önce, ve beni de. Fakat (şimdi) yıkıma mı uğratacaksın (Sen) bizi, o (bazı) 
aptalların yaptığından ötürü, içimizden? Değildir o, sadece (Senin) “denemen;” saptırırsın 
onunla, kimi istersen, ve iletirsin, kimi istersen (=74/31)! Sensin bizim (yol gösterici, koruyucu) 
-tek- Rehberimiz! Öyleyse, artık bağışla bizi, ve acı bize; ve Sen bağışlayanların en iyisisin! 
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156-  Ve (lütfen) yaz bizim için bu yakın zaman içinde bir güzellik, ve o sonraki zaman  
içinde de. (Çünki) şüphesiz biz (böylece) bağlandık Sana! Dedi (Al-lah): O çilelendirmem,  
(işte), isabet ettiririm (Ben) onu, kime istersem (88/23-24); ve o acımam, (işte), genişçe 
kapsamıştır o her istemi; ki şimdi (böylece) yazacağım (Ben) onu (böylelikle) sakınan (2/177)  
o kimseler için, ve veren o arınma payını (8/41), ve o kimseler ki, onlar (böylece) inananlar  
o “Đşaretlerimize” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine 
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5)! 
157-  O kimseler ki şimdi (böylece) izliyorlar bu gönderilmiş havadisçiyi, --(dini açıdan resmi 
eğitim hiç almamış olduğundan ötürü, şimdi böylelikle o resmi açıdan)-- eğitimsiz olan (bkz.  
Đncil-Matta 11/25-27) (Mezmurlar-Zebur 8/2-3), o kimse ki (böylece de) buluyorlar onu yazılmış 
(olarak) kendilerinin yanında o Tevratın ve Đncilin içinde (bkz. Tevrat-Tsny. 18/18-19 = 32/1-4)  
(Đncil-Yuhanna 6/27 = Matta 4/4 & Luka 8/11-15)!  
Emrediyor artık (o) onlara (böylece) tanınmış pratiği (5/44 & 5/47), ve caydırıyor onları  
o yabancılanmış pratikten (9/31), ve yasal kılıyor onlar için o temiz olanları (14/24-25), ve 
yasaklıyor onların üzerine o çürük olanları (14/26); ve artık atıp indiriyor onlardan (tüm) o ağır 
ödevlerini ve o zincirleri, o şey ki --(aslen batıl veya zoraki olarak, böylece)-- onların üzerinde 
idiler (42/21 & 57/27).  
Öyleyse, artık burada (böylece) ona inanmış o kimseler, ve ona destek vermiş, ve ona yardım 
etmiş, ve (böylece) izlemişler o “Işığı” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“I şığına” bir atıftır burada böylelikle yine, en başta: 42/52), o şey ki (böylece) indirildi (39/23) 
onunla birlikte; (işte), o şahıslar onlar (artık) rahata erenlerdir (23/1-11)! 
158-  De ki: Ey ahali, (işte), şüphesiz ben (böylece) Al-lahın o gönderilmişiyim (=Misak Elçisi)  
sizin (hepinize), topluca; o Kimse ki, işte, (sadece) Ona aittir o göklerin ve yerin yönetimi! 
Yoktur (başka) ilah, (böylelikle) sadece O (28/70)! Hayatlandırır, ve öldürür (2/28).  
Öyleyse, artık inanın Al-laha ve (bu) gönderilmişine, (bu) havadisçiye --(dini açıdan resmi 
eğitim hiç almamış olduğundan ötürü, şimdi böylelikle o resmi açıdan)-- eğitimsiz olan (bkz. 
Đncil-Matta 11/25-27) (Mezmurlar-Zebur 8/2-3), o kimse ki (böylece) inanıyor Al-laha ve  
Onun bu --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli-- “Kelimelerine” (2/25-26 = 39/23 = 74/26-31);  
öyleyse, (şimdi) izleyin onu, ta ki siz artık (Al-lah tarafından böylece) iletilesiniz (10/9-10)! 
159-  Ve Musanın halkından bir kitle vardır, (şimdi) bu “Gerçekle” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/41) ileten,  
ve onunla adalet eden (4/162)! 
160-  Ve işte, (bir zaman) ayırmıştık (Biz) onları on iki torunsal kitleler (olarak). Ve (orada) 
esinledik Musaya doğru, halkı ondan su istediği zaman: Öyleyse, vur (şimdi) değneğinle o taşa! 
ve (derhal) sızıp fışkırdı ondan on iki pınar; muhakkak (böylece) bildi tüm o bölükler 
(kendilerine ait kılınan) içme yerlerini. Ve (sonra) gölgelendirdik onların üzerine o bulutları, ve 
indirdik onların üzerine o helvayı ve bıldırcını. Öyleyse, artık yiyin temizlerinden sizi o 
beslediklerimizin! Ama --(sonra, tüm bu Đlahi emirlere isyan ederek, gerçekte)-- bize haksızlık 
etmediler, ve fakat yine (aslen) böylece kendi canlarına haksızlık ediyor oldular (2/60-61). 
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161-  Ve (sonra) denildiğinde onlara: Öyleyse, haydi yerleşin (şimdi) bu şehirde, ve yiyin orada, 
nereden isterseniz; ve deyin: “Sefalar etti!” ve girin o kapıdan, (Onun huzurunda) eğilmişler 
(olarak), ki bağışlayalım sizin (tüm) o hatalarınızı. Ve arttıracağız Biz (tüm o mükafatlarda)  
--şimdi de-- o güzellik edicileri (39/34)! 
162-  Ama (derhal) değiştirdiler haksızlık etmiş o kimseler, aralarından, (başka) bir deyişi 
kendilerine denilmiş (=“Sefalar etti”) olanın dışında/zıttı olan! Ve bunun üzerine, (Biz de) 
gönderdik onların üzerine gökten bir iğrençlik, (böylece) --şimdi de-- haksızlık ediyor 
olduklarından ötürü (39/24)! (=44/10-11) 
163-  Ve öyleyse, sor onlara (şimdi) o şehir (hakkında), o şey ki denizin kıyısında idi. O zaman, 
onlar çiğniyorlardı o sebti (=cumartesi günü çalışma yasağı; bkz. Tevrat-Tsny. 5/12-15); çünki 
geliveriyordu onlara balıkları o sebt gününde, akınla, ve sebt etmedikleri (diğer) günlerde ise, 
asla gelivermiyorlardı onlara! (Çünki) böylece test ediyorduk (Biz) onları, --(baştan beri, bu 
konuda böylece)-- kalleşlik ediyor olduklarından ötürü (16/124). 
164-  Ve o zaman, (şöyle) dedi bir kitle, onlardan: Öyleyse, ne için (hala) öğüt veriyorsunuz  
bir halka Al-lahın onları yıkacağı, veya onları çilelendireceği şiddetli bir çilelendirmeyle? 
Dediler: Bir özür (olsun diye) Yetkenize (6/69), ve ta ki (belki de) onlar --(böylece artık  
bu uyarıları işitip derhal)-- sakınırlar (diye). 
165-  Ve (ama) o vakit artık (tamamen) unuttuklarında onlar (böylece) onunla (kendilerine)  
anış verileni, (Biz de) kurtardık böylelikle (menedip) caydıran o kimseleri o çirkinlikten; ve 
yakalayıp aldık böylece haksızlık etmiş o kimseleri, feci bir çilelendirmeyle, --(bu konuda, 
baştan beri böylece)-- kalleşlik ediyor olduklarından ötürü. 
166-  Ve o vakit artık (iyice baş kaldırıp) ileri gittiklerinde onlar (böylece) kendisinden 
(menedilip) caydırıldıkları (o sebt günü yasağına karşı), (Biz de) dedik onlara: Öyleyse, (artık)  
olun sinmiş maymunlar (2/65)! 
167-  Ve (işte), o zaman (ilan edip) duyurdu Yetken: Mutlaka yollayacaktır onların üzerine 
(diye), o kalkış gününe doğru, onları sürükleyecek kimseleri o en çirkin çileye (bkz.  
Tevrat-Tsny. 31/29 = 32/18-25)! Şüphesiz, Yetken (böylece) mutlak hızlıdır sonlandırmada;  
ve şüphesiz O --(bunun ardından, artık burada doğrulukla Kendisine yönelip dönecek olan  
bu gibi Đsrail oğullarına; 4/162)-- mutlak en bağışlayıcıdır, en acıyandır (17/7-8) = (bkz.  
Tevrat-Tsny. 32/34-39)! 
168-  Ve (sonra) ayırıp dağıtmıştık (Biz) onları o yerin içinde, (dağınık) kitleler (olarak). 
Onlardan (bazısı) düzeltililerdi, ve onlardan (bazısı) bunun dışındaydı. Ve test ettik (Biz) onları 
güzelliklerle ve çirkinliklerle, ta ki onlar --her iki durumda da, şükrederek, veya sabrederek-- 
(Bize) dönsünler (16/114 & 2/153). 
169-  Ve (sonra) geldi onların peşinden bir ardıl (halk), mirasçı oldular (Musaya verilmiş olan)  
o Yazıta (40/53). Ama işte, (şimdi de) hala alıyorlar (onlardan bir kısmı) geçici yararını bu  
yakın zamanın, ve diyorlar: Bağışlanacaktır bizim için (tüm o günahlarımız)! Ve eğer geliverirse 
onlara (onun) benzeri bir geçici yarar, (hiç düşünmeden) alıyorlar onu da! (Peki), alınmadı mıydı 
onlardan o Yazıtın misakı, asla demeyecekler diye Al-lah üzerine, sadece gerçeği (bkz.  
Tevrat-Tsny. 4/2 & 6/6-7)? Ve (hala) ders alıp (görmediler mi) onun içinde olanları?  
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Öyleyse, o sonraki diyar daha/en iyidir (şimdi) böylece sakınacak (2/177) o kimseler için.  
Öyleyse, hala (bunu) akletmeyecek misiniz (21/10)? 
170-  O halde, artık (böylece) sımsıkı tutunan o kimseler o “Yazıta” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” da bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23),  
ve ayakta tutanlar o destekleyişi (33/56); öyleyse, şüphesiz Biz (artık) asla heba etmeyeceğiz  
(böyle) düzeltili kimselerin (2/25) ücretini! 
171-  Ve hani, bir zaman kaldırmıştık (Biz) o dağı onların üstünde, sanki şüphesiz o bir 
gölgelikmiş gibi, ve (onlar da) sandılar ki, şüphesiz o (neredeyse) düşecek onların üzerine.  
(Ve dedik): Öyleyse, alın (şimdi) size verdiğimizi, kuvvetle, ve anın onun içinde (yazılı) olan 
(tüm o Đlahi buyrukları), ta ki siz (Al-lahtan gereği gibi) sakınasınız! 
172-  Ve hani, bir zaman almıştı Yetken Ademin oğullarından, (onların) ardlarından, (tüm) o 
soylarını, ve tanık ettirdi onları (kendi) canları üzerine, (onlara şöyle diyerek):  
O halde, değil miyim Ben (böylece) sizin -tek- Yetkeniz (42/10 X 3/80 & 9/31 & 6/76-78)?  
Dediler: Evet, tanıklık ettik!  
ta ki (artık) asla demeyesiniz diye, o kalkış gününde: Şüphesiz biz bundan habersizler idik! 
173-  Veya asla demeyesiniz: Kesinlikle (böylece) ortak koşmuştu (42/21) babalarımız, daha 
önce, ve (biz de) onların peşinden (gelen) bir soy idik. Öyleyse, (şimdi) yıkıma mı uğratacaksın 
(Sen) bizi, (bu) yaptıklarından ötürü o sahtecilerin? 
 
**  Tüm bu hz. Adem soyunun böylece --büyük ihtimalle, daha bu dünyaya gelmeden önce, en ilkin-- 
yüce Rabbimizin huzurunda vermiş olduğu bu şahsi tanıklık ve ahid, hem böylece şimdi yeryüzündeki 
çoğu insanların doğuştan beri burada sahip oldukları o en temel inanç içgüdüsünün sebebini en güzel bir 
şekilde ortaya koymuş, hem de tüm bu insanların şimdi neden derhal bu en temel ikinci içgüdülerine de 
(bkz. 30/30-31) mutlak kulak vererek böylece artık derhal atalarını, babalarını da körü körüne izlemeyi 
tümden bırakıp burada derhal ve sadece bu tek Yetkemiz (=Rabbuna) olan yüce Al-laha, yukarıdaki bu  
en kritik ahid üzere, böylece artık bu en sabit ve dosdoğru tarzda (bkz. 42/10 X 3/80 & 9/31 & 6/76-78) 
yönelmemiz gerektiğini en açık bir şekilde, ve artık hiçbir mazerete veya bahaneye sığınmaya asla mahal 
bırakmadan, böylece en net bir şekilde ortaya koymuş olması açısından, en önemli ve kritik bir Ayettir  
bu Kuran-Haberde böylece, en başta.  
 
174-  Ve (işte), böylece --sollu & sağlı-- ayırt ediyoruz o “Đşaretleri” (=buradaki 19 kodlu, tüm o 
ikişerli, benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7), 
ta ki onlar artık -burada- (Bize) dönsünler! 
 
**  Yukarıda yüce Rabbimiz tarafından o çoğu insanlara böylece doğuştan verilmiş o en temel inanç ve 
Onu -tek- Yetke (=Rabb) edinme içgüdüsünün ardından (7/172-173 = 30/30-31), şimdi elbette içinde 
bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimizin artık böyle eşi ve benzeri hiçkimse tarafından 
asla getirilemeyecek olan 19 kodlu bu Biricik Mesajını (17/88) artık böylelikle göndermiş olması ile de,  
elbette bunun ardından, yeryüzündeki hiçbir insanın artık hiçbir mazeret veya bahaneye asla 
sığınmaksızın, hassaten burada derhal Ona dönerek, böylelikle Onu yalnızca burada tek Yetke (=Rabb) 
edinebilmelerinin de (42/10 X 3/80 & 9/31 & 6/76-78) böylelikle tek geçerli yolu olacaktır (45/6-7)!      
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175-  Öyleyse, (şimdi) aktarıp ilet (sen) onlara (bu) havadisini de o kimsenin: (Đşte), verdik (Biz) 
ona o “Đşaretlerimizi” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin”  
o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), ama o (derhal) sıyrılıp kaçtı  
onlardan; ve (böylece) izini sürdü onun o şeytan (6/71), ve (o da) oldu o eğrilip sapmışlardan. 
176-  Ve eğer isteseydik, mutlaka yükseltebilirdik (Biz) onu o (Đşaretlerle); ve fakat şüphesiz o 
(bunu kendisi reddedip) meyletti o yere doğru, ve (bunun yerine, böylece) izledi kendi  
hevesini (6/71)! Ve öyleyse, artık onun örneği (şu) köpeğin örneği gibidir: Eğer --şimdi,  
19 kodlu o Tablolarda, o sol tarafla-- gidersen onun üzerine, (buna karşı) soluyup havlar, veya  
--o sağ tarafla-- bırakırsan (kendi haline) onu, (buna karşı da) yine soluyup havlar! (bu hususta, 
lütfen, şimdi hem de ayrıca tekrar htrz. 2/171)!  
Đşte, budur örneği o halkın, (böylece) yalanlamış o kimselerin (bu) “Đşaretlerimizi” (6/4 = 26/5)!  
Öyleyse, artık hikayele (onlara) bu hikayeyi, ta ki onlar düşünüp anlasınlar. 
177-  O halde, (artık) ne çirkindir (bu) örneği o halkın, (böylece) yalanlamış o kimselerin  
(bu) “Đşaretlerimizi” (6/4 = 26/5), ve böylelikle de (kendi) canlarına haksızlık ediyor (39/24)  
olmuşlar! 
178-  O halde, artık --(ilkin, kendilerinin bu dürüstlük ve samimiyetlerinden ötürü; 13/27)--               
her kimi (böylece) iletirse (2/25-26) Al-lah, (işte), odur iletilmiş; ve --(ilkin, kendilerinin                        
bu bozukluk ve kalleşliklerinden ötürü; 2/26)-- her kimi de (böylece) saptırırsa (2/26-27),  
(işte), o şahıslar onlar --(bu kalleşliklerinden; 2/26 en kısa zamanda vazgeçip, burada doğrulukla 
ve derhal böylece Al-laha yönelmedikleri takdirde; 3/88-89)-- böylece kaybedenlerdir (2/27)! 
179-  Ve muhakkak türettik (Biz) o batak için birçoklarını o cinlerden ve insanlardan.  
(Çünki) onlar için kalpler (vardır), onunla --(Al-lahın dinini ve yolunu)-- kavramazlar;  
ve onlar için gözler (vardır), onunla --(Al-lahın dinini ve yolunu)-- görmezler; ve onlar için 
kulaklar (vardır), onunla --(Al-lahın dinini ve yolunu)-- işitmezler. O şahıslar (bu açıdan) 
hayvanlar gibidirler; hayır, onlar (bu açıdan) daha da sapkındırlar. O şahıslar onlar (bundan  
yana; 7/172) habersizlerdir!  
 
**  Daha önceki bu Ayette (172) --daha bu dünyaya gelmezden evvel-- bizzat yüce Rabbimizin 
huzurunda bulundurulup böylece Onun varlığından ve o doğru emrinden içgüdüsel olarak doğuştan 
“haberli” kılınmış olan o Adem soyunu böylece görmüştük (7/172-173). Yukarıdaki bu Ayette ise,  
yüce Rabbimizin huzurunda hiçbir zaman bulundurulmayıp --(çünki yüce Al-lah bu tip insanların 
Kendisine ve o doğru emrine karşılık hiçbir olumlu yanıt vermemeye kesin kararlı karakterde kimseler 
olduklarını, o vakit  kalplerini okuyup en iyi şekilde bildiğinden, ve bu nedenle zaten o yukarıdaki  
(7/172) Ayetindeki o soruyu yönelttiğinde, bu tip kimselerin o vakit ve en baştan “Hayır” cevabını verip 
direk yüz çevireceklerini de böylece bildiğinden ötürü; bkz. 8/23)-- Onun varlığından ve o doğru 
emrinden içgüdüsel olarak doğuştan beri “habersiz” kılınmış olan birçok insanları (ve de cinleri) açıkça 
idrak ediyor olmalıyız böylece.  
Ayrıca şimdi bu bağlamda, daha önce yüce Rabbimiz bize o en hikmetli “Evrimsel Yaratış” takdirini 
öğretirken, orada bize böylece yeryüzünde artık daha önceki o biraz yabanıl ve kan dökücü yapıdaki  
o canlılar gibi olmaktan tamamen kurtulup, artık tam yetkin, uygar ve barışçı Đnsanlar olabilmenin  
en geçerli tek yolunun o Kendi Mesajına (=Đsimler, Kelimeler) böylece mutlak olarak kulak vermekle  
 
 
 



Bölüm  7           169  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
kesin olarak mümkün olabileceğini de en hikmetli bir tarzda açıkça işaret edip öğretmişti bizlere,  
hz. Ademin (üzerine Selam olsun) o en Mucizevi kıssasında böylece, en başta (bkz. 2/30-33, 37)!  
Dolayısıyla, yeryüzünde yakın tarihte yukarıda işaret edilen tarzda ateist, agnostik bazı felsefeleri 
benimsemiş birçok insanların --(yüce Al-lahın bu en hikmetli “Evrimsel Yaratış” takdirinin arkasındaki  
bu büyük hikmeti ve Mesajı da asla kavramayıp, bunun yerine hala insan görünümlü hayvanlar gibi 
düşünüp davranarak yola devam etmeyi tercih etmiş olduklarından ötürü)-- sergilemiş oldukları o bazı 
vahşi ve kan dökücü tanrıtanımaz despot yönetimler şimdi bize bu açıdan da bir kez daha yüce Rabbimize 
ait yukarıdaki bu Ayetlerin (böylelikle hem “Evrimsel Yaratışı” bir kez daha böylece kuvvetle tasdik 
eden, hem de bunun arkasındaki bu büyük Hikmeti, yani bu en hikmetli “Evrimsel Yaratışın” ardından, 
şimdi ancak Onun bu biricik Mesajına da burada böylece ve mutlak kulak vererek --bedenen ve zihnen  
en güzel yaratılışlı-- tam yetkin, uygar ve barışçı Đnsanlar olunabileceğini böylece de açıkça işaret eden)  
en Mucizevi Ayetlerdir (bkz. 2/30-37 & 95/4 X 7/179), en başta.  
Fakat elbette, bu demek değildir ki, şimdi yeryüzündeki her ateist, agnostik vs. insanlar istisnasız olarak 
böyle vahşi ve kan dökücü hayvanlar gibi düşünüp davranmaya mutlak mahkum olacaktır, ve yüce  
Al-lahın bu Mesajına da daima ve ebeden kesinlikle kör kalmaya da mutlak devam edecektir. Bu nedenle, 
şimdi bu gibi ateist, agnostik vs. tüm insanlarla da, onlar yüce Rabbimiz tarafından belirlenmiş bu ahlaki 
ve barışçı ölçülere uygun davrandıkları sürece, bu dünyada böylece daima iyi ilişkiler içinde kalabilmek 
(bkz. 2/256 & 60/8), ve eğer şimdi içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda böylece gönderilmiş 
olan yüce Al-lahın 19 kodlu bu eşsiz “Evrensel Matematik Mesajıyla” birlikte --artık o duyarsız ve 
isteksiz karakterlerini tamamen bırakarak-- gönülden ve yürekten Ona yönelmek isterlerse, tüm bu 
insanlara da yüce Al-lahın bu büyük Rahmet ve eşsiz “Evrensel Matematik Đlim ve Mesaj” kapısının  
artık onlar için de böylece her daim ve mutlak olarak sonuna kadar açık olduğunu duyurmak, ve onları 
böylece burada en güzel bir şekilde yüce Al-laha davet etmek (bkz. 25/70-71 & 98/7-8), yüce Rabbimiz 
tarafından böylelikle emredilmiş olan en isabetli, önemli ve dosdoğru bir yoldur artık böylece, en başta.  
 
180-  Ve Al-lah içindir --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta, ve o sağ tarafta yer alan--                               
(tüm) o en güzel “Adlar;” öyleyse, artık dua edip çağırın Onu onlarla. Ve bırakın bozup çarpıtma 
yapan o kimseleri (Onun) o “Adları” hakkında. Cezalandırılacaklar (onlar), (bu) çalışıyor  
olduklarıyla (41/40)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (180), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel bağlamdaki 
o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Haşmetli Bir Mucize”  
dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda --yüce Rabbimize ait oradaki tüm o en güzel “Adlarını,” ve sonra 
bunların o bazı art niyetli ve hastalıklı kimseler tarafından orada nasıl bozulup çarpıtılmak isteneceğini-- 
artık şimdi orada böylece ve ibretle idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
181-  Ve yarattığımız o kimselerden bir kitle vardır, (şimdi) bu “Gerçekle” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/41) ileten,  
ve onunla adalet eden. 
182-  Ama hala (böylece) yalanlamış o kimseler (bu) “Đşaretlerimizi” (6/4 = 26/5);  
öyleyse, (Biz de) artık (o sonlarına doğru) derecelerle iteceğiz onları, (şimdi) bilemedikleri 
yerden. 
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183-  Ama (şimdi) süre veriyorum (Ben) onlara; fakat (en sonunda) şüphesiz, (Benim) o tuzağım  
metin (olacaktır)! 
184-  Öyleyse, (hala) düşünüp anlamadılar mı (onlar), bu arkadaşları (=Misak Elçisi) asla 
cinlenmişlerden değildir (26/210-211)? Değildir o, (böylelikle) sadece açık bir uyarıcı (34/46)! 
185-  Ve (hala) bakıp gözlemediler mi (onlar) o “yönetimlerine” (=melekut; yüce Rabbimiz 
tarafından herbiri en baştan beri o olağanüstü hassas, en üstün ve şaşmaz “Matematiksel 
Hesaplara” göre belirlenip takdir edilmiş olan tüm o doğa fizik yasalarına, fiziksel sabitelere de 
işaret eden en kritik bir terimdir burada bu böylece) o göklerin ve yerin, ve (bunların sonucunda) 
Al-lahın yarattığı o herbir isteme (51/49)? Ve belki, böylece (şu an) muhakkak --(yine bu şaşmaz 
“melekut” çerçevesinde de)-- yaklaşmış durumdadır (diye) o belirlenmiş süreleri (21/1 & 54/1)? 
Öyleyse, artık hangi anlatıya, bunun (=39/23) peşinden, (böylece) hala inanacaklar (2/78-79 & 
6/112-114)? 
186-  O halde, artık kimi --(ilkin, kendilerinin bu bozukluk ve kalleşliklerinden ötürü; 2/26)-- 
saptırırsa Al-lah, yoktur hiçbir iletici onun için (39/23)! Ve --(bu kalleşliklerinden; 2/26 en kısa 
zamanda vazgeçip, burada derhal ve doğrulukla böylece Al-laha yönelmedikleri takdirde; 3/89)-- 
bırakır onları (bu) taşkınlıkları içinde (45/6-7), bocalıyorlar (olarak). 
187-  Ve soruyorlar sana o Saat (33/63) hakkında, ne zamandır (onun) gerçekleşmesi?  
De ki: (Onun) bilgisi yalnızca Yetkemin katındadır. (Hiç kimse) ortaya çıkaramaz onu, (tam) 
zamanında onun, sadece O! Ağırlaştı (o) göklerin ve yerin içinde. Ve gelivermeyecektir size (o), 
ancak ansızın. Ama (hala) sorup duruyorlar sana, sanki şüphesiz sen (ısrarla) araştırıcı (imişsin) 
gibi onu. De ki: (Onun) bilgisi (böylelikle) yalnızca Al-lahın katındadır (42/17-18); ve fakat 
ahalinin çoğu hala (bunu) bilmiyorlar. 
188-  De ki: Asla malik olamam (ben) kendi canım için dahi ne bir faydaya, ve ne de bir darlığa, 
sadece Al-lah ne isterse (o olur). Ve eğer biliyor olsaydım (gelecekle ilgili) o görünmezi, 
mutlaka hızla çoğaltırdım (yapıp kazandıklarımı) o “Đyilikten” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đyiliğine” de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 16/30), ve (bu arada) 
dokunmazdı bana (hiçbir) çirkinlik (=hastalık, kaza ve bela, vs.) de. Öyleyse, değilim ben,  
ancak (böylelikle) bir uyarıcı ve bir müjdeleyici (19/97), artık (böylece) inanacak (2/25-26)  
bir halk için!  
189-  Odur o Kimse ki (böylece) yarattı sizi --(anatomik, genetik açıdan, en temelde hepsi 
birbirine tıpatıp benzer/aynı)-- tek bir candan (=erkek türü), ve kıldı ondan --(o aynı anatomik, 
genetik malzemeden)-- eşini de (=kadın türü) (4/1), böylece huzur bulması için onunla.  
Ve (işte), şimdi o (erkek) sarıp bürüdüğünde onu, yüklendi o (karısı) hafif bir yükü, ve gezindi 
onunla. Ve o vakit ağırlaştığında o (kadın), hemen dua edip çağırdılar o ikisi Yetkeleri (olan)  
Al-lahı, (şöylece): Eğer (şimdi) verirsen bize bir düzgün (çocuk), mutlaka olacağız (biz de)  
o şükredicilerden! 
190-  Ama o vakit verdiğinde (Yetkeleri) onlara bir düzgün (çocuk), hemen kıldılar Onun için  
(bazı) ortaklar (42/21) onlara (bu) verdiğinden dolayı! Öyleyse, artık (büyük bir uzaklıkla  
uzak olup) yüce olandır Al-lah, onların --(böylece Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak 
“yetkeler” olarak edinip)-- (bu) ortak koştuklarından (9/31)! 
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191-  Peki, hala --(böylece buyruğunda Al-laha; 18/26)-- ortak mı koşuyorlar (onlar) (42/21)  
bu yaratamayan (kimseleri) hiçbir şeyi, ve onlar (kendileri) yaratılıyorlar olanı (16/20-21)? 
192-  Ve asla güç yetiremeyecekler (olanı) onlar için hiçbir yardıma (5/76), ve (bu takdirde; 
21/29) kendi canlarına dahi hiç yardım edemezler olanı? 
193-  Ama eğer çağırırsanız (şimdi) onları bu “Đletiye” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23), asla izlemezler sizi. 
Aynıdır sizin için; onları çağırdıysanız da, veya siz susanlar (olarak kaldıysanız da)  
--(bundan ötürü; 18/57) asla izlemezler! 
194-  (Ey o ortak koşucular), işte, şüphesiz sizin --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak kurtarıcı 
“aracılar” olarak; 10/18) dua edip çağırdığınız o kimseler Al-lahtan başka, (böylelikle) sadece 
hizmetkarlardır (21/26) sizin benzerleriniz (olan). Öyleyse, haydi (şimdi) çağırın onları, yanıt 
versinler size (16/21 = 5/117 & ...), eğer doğrular idiyseniz. 
195-  Çünki onlar için (şimdi burada) ayaklar mı (var), yürüdükleri onunla; yoksa onlar için  
eller mi (var), tuttukları onunla; yoksa onlar için gözler mi (var), gördükleri onunla; yoksa  
onlar için kulaklar mı (var), işittikleri onunla (16/21)? De ki: O halde, haydi (şimdi) çağırın   
--(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “yetkeler” edindiğiniz bu)-- ortaklarınızı (9/31),  
sonra (burada) tuzağa düşürün beni, ve gözletmeyin beni! 
196-  Şüphesiz, benim (yol gösterici, koruyucu) -tek- Rehberim o Al-lahtır, o Kimse ki (böylece) 
indirdi o “Yazıtı” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada 
böylece yine, en başta: 39/23), ve O (aynen ve böylece) Rehberlik edecektir (bununla)  
tüm o düzeltililere de (2/25)! 
197-  Ama sizin --(şimdi böylece Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak yol gösterici, koruyucu 
“rehberler” olarak)-- isteyip çağırdığınız o kimseler -burada- Ondan başka/Ona karşı (18/102) 
asla güç yetiremezler sizin yardımınıza (5/76), ve onlar (bu takdirde; 21/29) kendi canlarına dahi  
hiç yardım edemezler. 
198-  Ama eğer çağırırsanız (şimdi) onları bu “Đletiye” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23), asla işitmezler.  
Ve görürsün onları bakarlar (iken) sana doğru, ama onlar (bundan ötürü; 10/42-43) asla 
görmezler. 
199-  O halde, sen şimdi (yine de) affı tut, ve emret o “ard arda” olanı (77/1), ve yüz çevir 
(böyle) cahillerden (39/64).  
200-  Ve eğer dürtüklerse seni o şeytandan bir dürtü, (derhal) sığın Al-laha. (Çünki) şüphesiz O  
en işiticidir, en bilendir. 
201-  Şüphesiz, (böylece) sakınmış (2/177) o kimseler; işte, (şimdi) onlara dokunduğu zaman  
bir kışkırtı o şeytandan, (ilkin) derhal (böylece) anış alırlar (7/3), ve o zaman onlar artık (Al-laha 
ait gerçeği) görenlerdir! 
202-  Ama o (şeytanların) kardeşleri (böylece) itelerler onları o eğriliğin içine (6/71), sonra (asla) 
yakalarını bırakmazlar. 
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203-  Ve --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- onlara getirmediğin zaman bir “Đşaret” (=19 kodlu  
bir Kelime, veya Sayısal Birim), dediler: O halde, değil miydin getirip koymalı onu da?  
De ki: Ben (böylelikle) yalnızca izliyorum, bana doğru esinleneni (43/43-44) Yetkemden.  
O halde, işte bunlar (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Planlamalarının  
o herbirine bir atıftır burada böylece en başta ve hassaten) “Görsel Belgelerdir” Yetkenizden,  
ve (böylece) bir “Đletidir” (=39/23) ve bir “Acımadır,” artık (böylece) inanacak (74/26-31)  
bir halk için! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (203), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel bağlamdaki 
o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Altın Oranlı Bir Mucize”  
dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz,  
en ilkin.  
 
204-  O halde, artık okunduğu zaman o “Okunuş” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 36/69), mutlaka kulak 
verin ona, ve duyarlı olun, ta ki siz (Onun tarafından) acınasınız. 
205-  Öyleyse, artık an Yetkeni (kendi) canının içinde, yakararak ve korkarak, ve açık sesli 
olmaksızın o deyişten, erken vakitlerde ve geç vakitlerde; ve asla olma o -ilgisiz- habersizlerden 
(10/7-8)! 
206-  Şüphesiz, Yetkenin katında (olan) o kimseler asla büyüklenmezler Ona hizmetkarlıktan;  
ve (devamlı olarak) saygılarlar Onu (21/19-20), ve (daima) Onun için eğilirler (16/49-50)! 

 
 
 

BÖLÜM   8 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.                       
1-  Soruyorlar sana o kazançlardan? De ki: O kazançlar (böylece) Al-laha ve o gönderilmişe  
aittir (8/41). Öyleyse, artık sakının Al-lahtan, ve aranızda düzelticilik edin (2/224 & 4/114 & ...). 
Ve (böylece) uyun Al-laha ve o gönderilmişine (=Misak Elçisi; 5/92), eğer (samimi olarak) 
inananlar idiyseniz. 
2-  Đnananlar yalnızca o kimselerdir ki, Al-lah anıldığı zaman ürperiverir kalpleri. Ve (şimdi) 
aktarılıp iletildiği zaman onların üzerine Onun o “Đşaretleri” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5),   
bu (böylece) arttırır onları inançta (74/31)! Ve (onlar) sadece Yetkelerine güvenip dayanırlar. 
3-  (Onlar) o kimselerdir ki (böylece) ayakta tutarlar o destekleyişi (33/56), ve onları o 
“beslediklerimizden” --19 kodlu o Tablolarda da, sollu & sağlı-- harcayıp dağıtırlar (16/75)! 
4-  O şahıslar, (işte) onlardır (samimi olarak) inananlar, “Gerçek” (39/41) üzere! Öyleyse, onlar 
için dereceler (vardır) Yetkelerinin katında; ve bir bağışlanma, ve şerefli bir besin (38/50-54)!   
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5-  Öyle ki, hani (o vakit) çıkardı seni Yetken evinden, o “Gerçek” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/41) ile!  
Ama şüphesiz, inananlardan bir bölük (o vakit) isteksizlerdi. 
6-  Mücadele ediyorlardı seninle o “Gerçek” (39/41) hakkında, (onun) tam açığa çıkmasının 
peşinden, sanki mutlaka onlar (böylece) ancak sürükleniyorlarmış gibi --orada-- ölüme doğru, ve 
onlar gözlüyorlar iken. 
7-  Ve (çünki) işte, söz veriyordu size Al-lah --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- o iki zümreden 
birini, şüphesiz o sizin içindir (diye)! Ve (siz) arzuluyordunuz ki, (keşke) --o alt bölgede, o sol 
tarafta-- direnç sahibi olmayan (o “ikiyüzlüler” düşmüş) olaydı sizin için.  
Ama Al-lah diliyordu (böylece) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgede, o her iki 
tarafta-- gerçek etmeyi o “Gerçeği” (39/41) o Kelimeleriyle, ve (böylece) --o alt bölgede, o sağ 
tarafta-- kesmeyi o “inkarcıların” da arkasını!  
8-  Böylece gerçek etmesi için --o üst bölgede, o her iki tarafta-- o “Gerçeği,” ve sahte etmesi 
(için) --o alt bölgede, yine o her iki tarafta-- o “sahteyi;” (şimdi) o cürümkarlar (bundan  
böylece de) tiksinseler (9/32-33) bile! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (5-8), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel 
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o  
“Şanlı Bir Mucize” dosyasını --(orada, yüce Rabbimize ait 19 kodlu o muhteşem Tabloda, o alt bölgede,  
o sol tarafta yer alan o az sayıdaki (dolayısıyla, burada Matematiksel açıdan da böylece direnç sahibi 
olmayan) o “ikiyüzlüler,” ve o sağ tarafta yer alan onlara göre epeyce daha çok sayıdaki (dolayısıyla, 
burada Matematiksel açıdan da böylece onlara nazaran direnç sahibi olan) o “inkarcılara” bu açıdan  
en başta ve özellikle dikkat ederek, lütfen)-- muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada 
böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
9-  O zaman (siz) pekiştirme diliyordunuz Yetkenizden, ve O da (şöylece) yanıt verdi size: 
Öyleyse, şüphesiz Ben --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- ilerleteceğim sizi, bin ile o peşpeşe 
“meleklerden!”  
10-  Ve kılmadı onu Al-lah, sadece (böylelikle) bir “Müjde” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Müjdesine” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 27/1-2) olarak, ve 
(böylece) tam güçlenmesi için onunla kalplerinizin. Ve yoktur yardım, (böylelikle) sadece  
Al-lahın katından! Şüphesiz, Al-lah --şimdi, o sol tarafta da-- en Üstündür, --o sağ tarafta da--                               
en Buyurgandır! 
11-  O zaman bürüyordu sizi bir rahatlık, Ondan bir güvenlik (olarak). Ve indiriyordu (O)  
sizin üzerinize gökten bir “su” (7/57) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgede-- 
temizlemesi için sizi onunla, ve --o alt bölgede-- gidermesi (için) sizden o şeytanın pisliğini;  
ve (böylece) --o üst bölgede, ve o sol tarafta-- pekiştirmesi için kalplerinizin üzerini, ve --o üst 
bölgede, ve o sağ tarafta-- sağlamlaştırması (için) onunla ayaklarınızı! 
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12-  O zaman, (şöyle) esinliyordu Yetken --orada da-- o “meleklere:” Şüphesiz Ben sizinle 
birlikteyim; öyleyse, artık sağlamlaştırın “inanmış” o kimseleri! Atacağım şimdi (Ben) “inkar 
etmiş” o kimselerin kalplerinin içine endişeyi; öyleyse, (ey inananlar), haydi vurup indirin  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- onların “boyunlarının” üstüne, ve vurup indirin 
--o sağ tarafta-- onların tüm o “parmaklarına!” (=9/111) 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (9-12), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel 
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o  
“Şanlı Bir Mucize” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık yine orada böylece  
ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
13-  Bu, çünki şüphesiz onlar şimdi (böylece) diklendiler Al-laha ve o gönderilmişine (=Cebrail; 
2/97) karşı. Ve her kim şimdi (böylece) diklenirse Al-laha ve o gönderilmişine (=Cebrail;  
2/97) karşı, şüphesiz, Al-lah şiddetlidir sonlandırmada (2/98)! 
14-  Böyledir; öyleyse, artık tadın onu! Ve (çünki) şüphesiz, şimdi (böyle) inkarcılar (74/31) için 
--(bu durumda; 4/18 ahirette)-- o ateşin çilesi (var olacaktır)! 
15-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık rastladığınız zaman --şimdi, 19 kodlu o  
Tablolarda da-- “inkar etmiş” o kimselere, bir güruh (halinde), asla çevirmeyin onlara arkanızı!   
16-  Ve artık her kim çevirirse onlara, o gün, arkasını, sadece (müstesna) --o sol tarafta--                       
(yeni) bir yer tutmak (gayesiyle) o --matematiksel-- “Savaş” için, veya --o sağ tarafta--                      
katılmak (gayesiyle) --orada-- (yeni) bir birliğe, muhakkak uğradı (demektir) bir hınca Al-lahtan! 
Ve onun (son) barınma yeri o batak (olacaktır); ve ne adi bir varış yeridir (o)!  
17-  Öyleyse, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- (siz) öldürmediniz onları, ve fakat  
(gerçekte, ilmen) Al-lah öldürdü onları; ve --o sağ tarafta-- (sen) atmadın, o zaman attığında, ve 
fakat (gerçekte, ilmen) Al-lah attı (4/166). Ve böylelikle (Onun) test etmesi içindir inananları 
Kendisinden (böylece) “güzel” (39/23) bir Testle! Şüphesiz, Al-lah --şimdi, o sol tarafta da-- 
en Đşiticidir, --o sağ tarafta da-- en Bilendir! 
18-  Böyledir; ve şüphesiz, Al-lah --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o alt bölgede, o her iki 
tarafta-- (böylece) gevşetip bozucudur o “inkarcıların” tuzağını! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (15-18), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel 
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o  
“Şanlı Bir Mucize,” ve sonra o “Đstisnai Bir Mucize” dosyasını da muhakkak görüp bu bağlamda  
bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
19-  Eğer (zaferli) açıveriş diliyorsanız, (işte), muhakkak geldi size --şimdi, 19 kodlu o 
Tablolarda da, o üst bölgelerde, o her iki tarafta-- o “(Zaferli) Açıveriş!” O halde, eğer artık  
--(bu muhteşem “Matematiksel Mucizelere” böylelikle açıkça tanık olduktan sonra,  
o inkarınızdan)-- cayarsanız, (işte) o daha/en iyidir sizin için. Ama eğer (yine de) dönüverirseniz, 
(Biz de) dönüveririz. Ve asla zengin kılamaz sizi o birliğiniz, hiçbir istemle, ne kadar çok 
(sayıda) olsa bile (54/44-46)! Ve şüphesiz, Al-lah artık (böyle) inananlarla (74/31) birliktedir! 
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20-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık (böylece) uyun Al-laha ve o gönderilmişine (=Misak 
Elçisi; 5/92); ve asla yüz çevirmeyin ondan, ve siz işitiyorsunuz (iken). 
21-  Ve asla olmayın demiş o kimseler gibi: “Đşittik!” ama (gerçekte) onlar hiç işitmiyorlar iken. 
22-  Şüphesiz, o canlıların en kötüsü Al-lahın katında --şimdi, 19 kodlu o Tablolar aleyhine de,  
o sol tarafa karşı-- sağırlar, ve --o sağ tarafa karşı-- dilsizler (olanlardır), o kimseler ki (böylece)  
hiç akletmezler (2/171)! 
23-  Ve eğer Al-lah (görüp) bilmiş olsaydı onların içinde bir iyilik, mutlaka (bunu) işittirirdi 
onlara. Ve eğer (şu an) bunu işittirseydi (bile) onlara, --(bunlardan ötürü; 41/5 & 25/44 & ...)-- 
mutlaka hemen yüz çevirirlerdi, ve onlar derhal dönüp gidiciler (olarak). 
24-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık yanıt verin Al-laha ve o gönderilmişe (=Misak Elçisi), 
o sizi çağırdığı zaman (böylece) size hayat verecek olana (6/122)! Ve bilin ki, şüphesiz  
Al-lah --(böylece her kişinin kalbindeki düşüncelerini görüp bilmek, ve buna göre de onu  
kendisinin orada hür iradesiyle seçip tercih ettiği o yola iletmek üzere; 13/27)-- girer kişi ile 
kalbi arasına (64/11). Ve şüphesiz o ki, siz (burada sonunda böylece ve derhal) Ona doğru 
toplanıyorsunuz (56/83-94)! 
25-  Öyleyse, artık --(her türlü korunma tedbirini böylelikle daima önceden alarak; 4/71, 102)-- 
sakının o (her) bir inletmeden (85/10 & 4/91 & ...), ki (çünki) isabet etmekle kalmayabilir o 
sadece haksızlık etmiş (60/9) o kimselere (sizin) içinizden! Ve bilin ki, şüphesiz Al-lah (bunun 
ardından) şiddetlidir (o inkarcıları böylece) sonlandırmada (13/32 & 16/126)! 
26-  Ve anın ki, bir zaman siz azınlık (idiniz), zayıf bırakılmışlar o yerin içinde, korkuyordunuz 
yakalayıp kapmasından sizi o ahalinin! Ama (O) barındırdı sizi ve güçlendirdi sizi (Kendi) 
yardımıyla, ve --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o her iki tarafta-- (böylece de) “besledi” sizi  
o temiz olanlardan (2/25 & 14/24-25), ta ki siz şükredesiniz! 
27-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, asla ihanet etmeyin Al-laha ve o gönderilmişe (=Cebrail; 
2/97), ve ihanet etmeyin bu --19 kodlu; 74/30-- güvenildiğiniz (emanetlerinize) (63/9), ve siz 
artık böylece (bunları) biliyorsunuz (iken)! 
28-  Ve bilin ki, o mallarınız ve çocuklarınız yalnızca bir denemedir. Ve şüphesiz Al-lah,  
işte, ancak (böylece) Onun katındadır koca bir ücret (29/58)! 
29-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, eğer (şimdi) sakınırsanız Al-lahtan (2/177), kılar (O da) 
sizin için --hak ile batılı-- (böyle de) bir “Ayırış” (17/106), ve örter sizin (tüm) o çirkinliklerinizi, 
ve bağışlar sizi (6/54). Ve Al-lah büyük Lütuf sahibidir. 
30-  Ve hani, o zaman düzen kuruyorlardı sana karşı (şimdi böylece) inkar etmiş (2/26-27)  
o kimseler, seni hapsetmek için, veya seni öldürmek (için), veya seni (bu beldeden; 90/1-2) 
çıkarmak (için). Ve onlar (böylece) bir düzen kuruyorlardı, ve (buna karşılık) Al-lah da bir düzen 
kuruyordu. Ve Al-lah (böyle düzenbazlara karşı) düzen kurucuların en iyisidir (3/54). 
31-  Ve işte, (şimdi) aktarılıp iletildiği zaman onların üzerine o “Đşaretlerimiz” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine, 
en ilkin: 6/4 = 26/5), dediler: Muhakkak işittik! Eğer istesek, (biz de) mutlaka --her iki taraflı 
olarak, sollu & sağlı-- derleyip derdik (şimdi) bunun bir benzerini (11/13-14)! Değildir bu, 
sadece o öncekilerin (=o önceki Bahailerin vs.) uydurma tarzları (23/83)! 
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32-  Ve sonra dediler: Ey Al-lahımız, eğer bu (sahiden) bir “Gerçek” (39/41) idiyse  
Senin katından, öyleyse, artık yağdır bizim üzerimize taşlar o gökten, veya getir bize acıklı  
bir çile! 
33-  Ve ama değildir Al-lah onları (derhal) çilelendirecek, ve sen (şimdi) onların içinde (iken);  
ve değildir Al-lah onları (=aralarındaki o bazı gizli inananları) çilelendirecek (48/25), ve onlar 
(gönülden) bağışlanma diliyorlar (iken). 
34-  Ve ama nedir onlar için ki, (o vakitleri geldiğinde) artık çilelendirmesin onları Al-lah 
(44/10-16 & 8/50-52), ve onlar (şimdi) alıkoyuyorlar iken --(Batıda tesis edilmiş olacak; 2/144)--  
o kutsal Eğili ş Yapısından (3/96-97), ve değiller iken kendileri (onun) koruyucuları? Değildir 
(onun) koruyucuları, sadece (böylece) sakınacak olanlar (2/177); ve fakat onların çoğu (bunu) 
hala bilmiyorlar! 
35-  Ve değildir onların o destekleyişi (şimdi) o -kutsal- Evden (3/96-97) yana, sadece --o sol 
taraf için-- ıslıklama, ve --o sağ taraf için-- engelleyiş (2/171)! Öyleyse, artık --(ileride, 
vadedilmiş o vakitleri geldiği zaman, denilecek onlara): Öyleyse, haydi tadın (şimdi) o çileyi 
(52/44-47 & 16/28-29) şimdi (böylece) inkar ediyor (2/26-27) olduğunuzdan ötürü! 
36-  Şüphesiz, şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler harcıyorlar mallarını, alıkoymak 
için Al-lahın o yolundan (9/111), ve (ileride de) harcayacaklar onu. Ama sonra olacak o onların 
üzerine bir hasret (konusu), sonra yenilecekler. Ve şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27)  
o kimseler (en sonunda böylelikle) o batağa doğru toplanacaklar (7/37-38)! 
37-  Bu, (böylece) ayırıp elemesi içindir (şimdi) Al-lahın o pis olanları o temiz olanlardan, ve 
kılması için o pis olanları, onların bazısını bazısı üzerine, ve böylece kümelemesi (için) onları, 
topluca; ve (sonra) koyması için onları (böylece) o batağın içine (7/37-41)! (Đşte), o şahıslar onlar 
(böylece) kaybedenlerdir (2/27)! 
38-  Öyleyse, şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimselere, de ki: Eğer (bu inkarlarından) 
cayarlarsa, bağışlanacaktır onlar için geçmiş olan (tüm o günahları; 3/86-89). Ama eğer (yine de  
bu inkarlarına) dönüverirlerse, muhakkak (tekrar) geçmiş olacaktır (onların arasında da) 
(böylece) o öncekilerin prensibi (13/32)! 
39-  Öyleyse, artık savaşın onlarla, ta ki kalmayıncaya kadar hiçbir inletme (85/10), ve o “Ergi,” 
onun hepsi, (böylece) oluncaya (kadar) Al-lah için (2/256 & 109/4-6 & 60/8)!  
Ve eğer artık (bu düşmanlıklarından; 60/9) cayarlarsa, şüphesiz Al-lah (tüm) o çalıştıklarını 
görendir (60/8). 
40-  Ama eğer (yine de) yüz çevirirlerse, (o takdirde) bilin ki, şüphesiz Al-lah sizin (yol 
gösterici, koruyucu) Rehberinizdir. (Đşte), --şimdi, o sol tarafta da-- ne güzel bir Rehberdir (O), 
ve --o sağ tarafta da-- ne güzel bir Yardımcıdır (O)!  
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41-  Ve (şimdi) bilin ki, şüphesiz artık --(ana para/mal değil, ama bunlardan elde edilebilecek  
net kar olarak)-- ne kazandıysanız, bir (ticari, mali) istemden:   
(1) Al-lah içindir onun beşte biri ve (dolayısıyla) o gönderilmiş (=Gerçek; 2/119) --yolunda 
harcanmak-- içindir,  
(2) ve yakınlık sahibi içindir,  
(3) ve yetimler,  
(4) ve yoksullar,  
(5) ve yolda kalmış (içindir);  
eğer artık (samimi olarak) inanmış idiyseniz Al-laha ve (bu) “indirmiş” olduğumuza (=39/23) 
hizmetkarımızın (=Misak Elçisi; 7/158) üzerine, o “Ayırış” gününde --şimdi, 19 kodlu o 
Tablolarda da-- o “iki topluluğun” karşılaştığı o günde! Ve Al-lah (böylece) her istem üzerinde 
tam ölçücüdür! 
42-  Hani, o zaman siz --o sağ tarafta-- o en yakın yamaçtaydınız, ve onlar --o sol tarafta--                       
o en uzak yamaçtaydılar, ve o “kafile” de o en aşağıda --o alt bölgede-- (idi) sizden! Ve eğer 
sözleşmiş olsaydınız, mutlaka çelişkiye düşerdiniz (o) sözleşim içinde. Ve fakat bu, artık 
(böylece) kılıp bitirmesi içindir Al-lahın bir “Emri” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Emrine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 42/52), yapılacak olan;  
ta ki artık yıkılması için --o sol tarafta-- yıkılacak kimsenin bir “Açık Belgeden” (6/157) ötürü, 
ve hayat bulması (için) --o sağ tarafta-- hayat bulacak kimsenin bir “Açık Belgeden” (6/157) 
ötürü! Ve şüphesiz, Al-lah mutlak en işiticidir, en bilendir. 
43-  O zaman gösteriyordu sana --o sol tarafta-- onları Al-lah, idrakın içinde, az (sayıda) olarak. 
Ve eğer gösterseydi sana --o sol tarafta-- onları (her daim) çok (sayıda) olarak, mutlaka 
çözülürdünüz ve mutlaka çekişirdiniz o “Emirde” (42/52); ve fakat Al-lah (böylece) esenlik 
verdi. Şüphesiz O, en bilendir (tüm) o göğüslerin özünü. 
44-  Ve (işte), o zaman gösteriyordu (O) size onları, karşılaştığınızda, (sizin) gözlerinizde --o sol 
tarafta-- az (sayıda) olarak, ve (bazen de) az (sayıda) kılıyordu sizi --o sağ tarafta--, (onların) 
gözlerinde! Bu, artık (böylece) kılıp bitirmesi içindir Al-lahın bir “Emri” (42/52), yapılacak olan! 
Ve Al-laha doğru döndürülür (tüm) o emirler. 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (41-44), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel 
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o  
“Ulaştıran Bir Mucize” dosyasını --(orada, yüce Rabbimize ait 19 kodlu o muhteşem Tabloda, o sol 
tarafta yer alan o “helak olucu” kimselerle, o sağ tarafta yer alan o “hayat bulucu” kimselere, ve bunların 
yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde anılıp özel olarak takdir edilmiş olan oradaki o “az” veya  
“çok (sayıdaki)” toplam geçiş adetlerine bu açıdan en başta ve özellikle dikkat ederek, lütfen)-- muhakkak 
görüp bu bağlamda tüm bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
45-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta--                
bir (düşman) birlikle karşılaştığınız zaman, --o sağ tarafta-- sağlam durun, ve Al-lahı çokça anın,  
ta ki siz (böylece de) rahata eresiniz (23/1-11)! 
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46-  Ve uyun (böylece) Al-laha ve o gönderilmişine (=Misak Elçisi; 5/92), ve asla çekişmeyin, 
yoksa çözülürsünüz ve gücünüz gider. Ve kararlılık gösterin; (çünki) şüphesiz, Al-lah  
(böyle) kararlılık gösterenlerle (3/146) birliktedir! 
47-  Ve asla olmayın çıkmış o kimseler gibi o diyarlarından, gururla ve ahaliye gösterişle, ve 
(gerçekte) onlar (böylece) alıkoyuyorlar (3/99) iken Al-lahın o yolundan (9/111)! Ve Al-lah 
onların (bu) çalıştıklarını (41/40) kuşatıcıdır. 
48-  Ki (işte), o zaman süslü gösterdi onlara o şeytan (bu) çalışmalarını (9/37 & 13/33 & ...), ve  
--(kendisini yine iyi bir nasihatçı, veya ala bir melek imiş gibi tanıtıp, böylece onlara Al-lahtan 
müjdeli haber ilham ediyormuş pozunda yaklaşıp seslenerek; 7/20-21 & 34/40-41 & 17/64)--                         
dedi (onlara): Öyleyse, yoktur artık yenebilecek (hiç kimse) sizi, bugün, ahaliden; ve şüphesiz 
ben de bir destekçiyim sizin için! Ama o vakit (karşı karşıya gelip) birbirini gördüğünde  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- o “iki birlik,” derhal dönüp kaçtı topukları üzerine, ve dedi: 
Şüphesiz ben öteyim sizden! Çünki şüphesiz ben görüyorum, sizin görmediklerinizi.  
Ve şüphesiz ben korkuyorum Al-lahtan! ve (çünki) Al-lah --(bu takdirde; 40/5)-- şiddetlidir  
sonlandırmada! 
49-  O zaman diyordu o ikiyüzlüler, ve kalplerinin içinde (böylece) bir hastalık olan (74/31)  
o kimseler: Kandırdı bu (inanan) kimseleri bu “Ergileri” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Ergisine” bir göndermedir burada böylece yine, en başta: 48/28)!  
Ama (artık) her kim güvenip dayanırsa Al-laha, şüphesiz Al-lah (böylece) --şimdi, 19 kodlu  
o Tablolarda da, o sol tarafta da-- en Üstündür, --o sağ tarafta da-- en Buyurgandır! 
50-  O halde, eğer bir görseydin, o vakit (ecelleri gelip, o ölümleri anında) vefat ettiriyor (iken) 
şimdi (böylece) inkar etmiş (74/31) o kimseleri o melekler, vurarak onların yüzlerine ve 
arkalarına, (ve onlara şöyle diyerek): Öyleyse, artık tadın (şimdi) o yakıcı çileyi! 
51-  Bu, (kendi) ellerinizin (böylece) takdim ettiğinden ötürüdür (22/72 & 60/2 & 85/4-8 & ...)!  
Ve şüphesiz, Al-lah asla haksızlık edici değildir hizmetkarlara (36/54)! 
 
**  Hz. Muhammedin (üzerine Selam olsun), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, böylelikle 
yüce Rabbimiz tarafından mutlak gönderileceği açıkça vadedilmiş bu torunu “Misak Elçisini/Mesajını”  
şimdi böyle nankörce ve gaddarca reddedip başkaldıracak bu tarz inkarcılara, ölümleri anında o Melekler 
tarafından nasıl bir karşılık verileceğini yukarıdakine benzer ve en ibret verici tarzlarda önceden bildirmiş 
olan o en Mucizevi gaybi haberlerine de yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Haşmetli Bir 
Mucize” dosyasını bu bağlamda da muhakkak görmeliyiz, en ilkin.  
 
52-  Firavun ailesinin, ve onlardan önceki o kimselerin hali gibi: Đnkar ettiler (onlar) Al-lahın  
o “Đşaretlerini” (=buradaki 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin”  
o herbirine de bir hatırlatmadır şimdi böylece yine, en başta: 6/4 = 26/5), ve yakalayıp aldı onları 
Al-lah (bu) kusurlarından ötürü (7/124-127 & 7/134-136 & ...)! Şüphesiz, Al-lah kuvvetli 
(olandır), şiddetlidir --(böylece, tam ve en adil karşılığıyla ve hakkıyla; 36/54)-- sonlandırmada! 
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53-  Bu, çünki şüphesiz, Al-lah asla bozup değiştirici olacak değildir bir Armağanı, bir halkın 
üzerine onu armağan ettiği, (onlar) bozup değiştirmedikçe (kendi) canlarında olanı (47/38).  
Ve şüphesiz, Al-lah en işiticidir, en bilendir. 
54-  Firavun ailesinin, ve onlardan önceki o kimselerin hali gibi: Yalanladılar (onlar) 
Yetkelerinin o “Đşaretlerini” (6/4 = 26/5), ve (Biz de) yıktık onları (bu) kusurlarından (ötürü),  
ve boğduk o Firavun ailesini. Ve çünki (onların) hepsi (böylece) haksızlık ediciler idiler  
(7/124-127 & 7/134-136 & ...)! 
55-  Şüphesiz, o canlıların en kötüsü Al-lahın katında, şimdi (böylece) inkar etmiş (98/6)  
o kimselerdir, ve onlar --(ilkin kendileri bu kalleşliklerinden; 2/26 en kısa zamanda vazgeçip, 
burada derhal ve doğrulukla böylece Al-laha yönelmeyi dilemedikleri sürece; 8/38)-- asla 
inanmazlar. 
56-  Ve o kimseler ki (sen) ahid almıştın onlardan, ama sonra bozuyorlar (onlar) o ahidlerini  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgelerde-- o her “uğrağın” içinde, ve onlar asla 
sakınmıyorlar. 
57-  Öyleyse, artık yakaladığında onları o --matematiksel-- “Savaş” içinde, derhal yıldır onlarla  
--o alt bölgeye atarak onları-- ardlarındaki kimseleri, ta ki (şimdi) onlar böylece “Anışlık”  
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışlığına” bir atıftır burada böylece yine, 
en başta) alsınlar (74/28-31)!  
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (56-57), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel 
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o  
“Şanlı Bir Mucize,” ve sonra da o “Đstisnai Bir Mucize” dosyasını da muhakkak görüp bu bağlamda  
bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
58-  Ve eğer korkarsan bir halkın (böyle de) bir ihanetinden (33/14-15), öyleyse (sen de) savur 
onlara doğru, (böylece) eşitlik üzere (4/91)! Çünki şüphesiz, Al-lah sevmez (böyle) ihanetçileri. 
59-  Öyleyse, artık sakın hesap etmesin şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler,  
(böylelikle) aşıp geçebileceklerini (Bizi) (29/4); (çünki) şüphesiz onlar (Bizi) asla aciz 
bırakamazlar (22/50-51)! 
60-  O halde, artık sayıp hazırlayın onlara karşı güç yetirebildiğinizi, --şimdi, 19 kodlu  
o Tablolarda da, o sol tarafta-- o “kuvvetten,” ve --o sağ tarafta-- o bağlı “atlardan,”  
ta ki (böylece) çekindiresiniz onunla Al-lahın o düşmanlarını ve düşmanlarınızı; ve de  
o diğerlerini onlardan başka, (sizin) onları bilmediğiniz, Al-lahın onları bildiği (9/101).  
Ve artık (böylece) ne harcarsanız, bir istemden, Al-lahın o yolunda (2/262), yerince ödenecektir 
size; ve siz asla haksızlığa uğratılmayacaksınız. 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (60), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel bağlamdaki  
o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Şahane Bir Mucize”  
dosyasını da muhakkak görüp bu bağlamda bunu da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, 
en ilkin.  
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61-  Ve (bundan böyle), eğer onlar artık eğilim gösterirlerse barışa, (sen de) eğilim göster ona;  
ve güvenip dayan Al-laha. Şüphesiz O, ancak Odur en işitici, en bilen. 
62-  Ama eğer dilerlerse seni aldatmayı, şüphesiz Al-lah sana yeter. Odur o Kimse ki güçlendirdi 
seni yardımıyla, ve o “inananlarla!” 
63-  Ve kaynaştırdı onların kalplerinin arasını. Eğer sen harcasaydın (bile) yerin içinde  
ne (varsa), toptan, (yine de) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- asla kaynaştıramazdın onların 
kalplerinin arasını; ve fakat Al-lah --şimdi, orada da, böylece sollu & sağlı olarak-- kaynaştırdı 
onların arasını! Şüphesiz O (böylece) --o sol tarafta da-- en Üstündür, --o sağ tarafta da--                  
en Buyurgandır! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (62-63), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel 
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o  
“Şanlı Bir Mucize,” ve sonra da o “Đstisnai Bir Mucize” dosyasını da muhakkak görüp bu bağlamda  
bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
64-  Ey havadisçi, öyleyse, artık Al-lah sana yeter, ve (böylece) seni izlemiş (tüm) o kimselere,  
o inananlardan (7/196)! 
65-  Ey havadisçi, öyleyse, artık cesaretlendir o inananları --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o --matematiksel-- “Savaş” (9/111) için! Eğer olursa sizden --o sağ tarafta-- yirmi kararlı, 
yenerler --o sol tarafta-- iki yüzü. Ve eğer olursa sizden --o sağ tarafta-- yüz, yenerler --o sol 
tarafta-- bini, “inkar etmiş” o kimselerden; çünki şüphesiz onlar kavramayan bir halktır! 
66-  Ama şimdi hafifletti Al-lah sizden, çünki bildi ki, şüphesiz sizin içinizde bir zaaf (vardı). 
Öyleyse, artık eğer olursa sizden --o sağ tarafta-- yüz kararlı, yenerler --o sol tarafta-- iki yüzü. 
Ve eğer olursa sizden --o sağ tarafta-- bin, yenerler --o sol tarafta-- iki bini, Al-lahın izniyle!  
Ve Al-lah (her daim, böyle) kararlılık gösterenlerle (3/146) birliktedir. 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (65-66), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel 
bağlamdaki o en Mucizevi açılımları da, inşaAl-lah, gelecekte yine bu Misak Elçisi, veya böylece  
bu konuda hakkıyla onu izlemiş olacak tüm bu erdemli Đnananlar (7/196) tarafından, umulur ki,  
en net bir şekilde ortaya konulabilecektir, yüce Al-lah böylelikle nasip ederse (21/37)!  
(3/144 & 25/4) 
 
67-  Olur (şey) değildir bir havadisçi için, (sahip) olması kendisi için --şimdi, 19 kodlu o 
Tablolarda da, o alt bölgede-- “tutsaklara,” ta ki o --şimdi, o üst bölgelerde-- tam zafere erinceye 
kadar o yerde! Siz diliyorsunuz hemen bu yakın zamanın yararını, ama Al-lah (sizin için) diliyor 
(aslen) o sonraki zamanı (3/148)! Ve Al-lah (böylece) --şimdi, o sol tarafta da-- en Üstündür,  
--o sağ tarafta da-- en Buyurgandır! 
68-  Öyleyse, eğer (şimdi) olmasaydı (böyle) bir “Yazıt” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Yazıtına” da en özgün bir atıftır burada böylece yine, en başta: 3/7) Al-lahtan,  
(en önceden beri takdir edilip aynen böylelikle; 3/7) esas kılınmış (olan), mutlaka dokunurdu 
(şimdi) size --o alt bölgede-- (“tutsaklar” olarak) aldığınızdan ötürü, koca bir çile! 
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69-  Öyleyse, artık yiyin o kazandıklarınızdan, yasal ve temiz (olarak) (5/87-88), ve (böylece de) 
sakının Al-lahtan (2/177)! Şüphesiz, Al-lah --(bu takdirde; 6/54 her daim)-- en bağışlayıcıdır,  
en acıyandır. 
70-  Ey havadisçi, öyleyse, (şimdi) o “ellerinizin” altındaki kimselere o “tutsaklardan,” de ki:  
Eğer bilirse Al-lah sizin kalplerinizin içinde bir iyilik, verecektir size --şimdi, 19 kodlu  
o Tablolarda da, o üst bölgelerde-- daha iyisini --o alt bölgede-- o sizden alınmış olandan, ve 
(böylece) bağışlayacaktır sizi! Ve Al-lah --(bu takdirde; 3/89 her daim)-- en bağışlayıcıdır,  
en acıyandır. 
71-  Ama eğer dilerlerse sana (yine de) ihanet etmeyi, muhakkak ihanet ettiler Al-laha daha önce,  
ve (O da) böylece --o alt bölgeye düşürerek de-- imkan aldı onlardan! Ve Al-lah (böylece)  
--şimdi, o sol tarafta da-- en Bilendir, --o sağ tarafta da-- en Buyurgandır! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (70-71), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel 
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o  
“Şanlı Bir Mucize,” ve sonra da o “Đstisnai Bir Mucize” dosyasını da muhakkak görüp bu bağlamda  
bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
72-  Şüphesiz, şimdi (böylece) inanmış (2/25-26) o kimseler, ve göç etmişler (28/57) ve 
(böylece) gayret etmişler mallarıyla ve canlarıyla Al-lahın o yolunda (9/111), ve (onları) 
barındırmış o kimseler, ve yardım etmişler; o şahıslar, (işte), onlar birbirlerinin (dost, arkadaş) 
rehberleridir. Ve şimdi (böylece) inanmış (2/25-26) o kimseler, ama göç etmemişler; yoktur sizin 
için onların (dost, arkadaş) rehberliğinden yana (herhangi bir sorumluluk), ta ki onlar da ilkin 
(böylece) göç edinceye kadar (4/100). Ama eğer yardım isterlerse sizden o “Ergide” (48/28), 
sizin üzerinize (mutlak bir sorumluluktur) yardım etmek, sadece (müstesna) bir halkın aleyhine, 
sizin ve onların arasında bir misak (bulunabilecek olan). Ve Al-lah (tüm) o çalıştıklarınızı  
görendir. 
73-  Ve şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler, (işte), onlar birbirlerinin (dost, 
arkadaş) rehberleridir. Eğer (siz de) yapmazsanız bunu (5/55-56), (bundan ötürü de) olur (böyle)  
bir inletme (85/8-10) o yerin içinde, ve  (böyle de) büyük bir bozgunculuk (2/205)! 
74-  Ve şimdi (böylece) inanmış (2/25-26) o kimseler, ve göç etmişler (4/100) ve (böylece de) 
gayret etmişler Al-lahın o yolunda (9/111), ve (onları) barındırmış o kimseler, ve yardım 
etmişler; o şahıslar, (işte), onlardır (samimi olarak) inananlar, “Gerçek” (39/41) üzere! Öyleyse, 
artık onlar için bir bağışlanma, ve şerefli bir besin (var olacaktır; 38/50-54)! 
75-  Ve sonra (böylece) inanmış (2/25-26) o kimseler, (bunun) peşinden, ve göç etmişler (4/100)  
ve (böylece de) gayret etmişler (25/52) sizinle birlikte, (işte), o şahıslar da (artık) sizdendir.  
Ve o rahim sahipleri (=kan akrabaları), onlar birbirlerine (bu gibi hususlarda böylece) daha 
önceliklidir Al-lahın o Yazıtı içinde (33/6).  
Şüphesiz, Al-lah (böylece) her istem berisinde en Bilendir (4/166)!   
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BÖLÜM   9 
 

1-  Bir ötelemedir (bu), Al-lahtan ve o gönderilmişinden (=Cebrail; 2/97) ahid etmiş 
bulunduğunuz o kimselere, o ortak koşuculardan!    
2-  Öyleyse, artık gezin o yerde --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgelerde-- o                     
“dört” ay (9/36)! Ve (sonra) böylece bilin ki, şüphesiz siz asla aciz bırakıcı olamazsınız Al-lahı.  
Ve (çünki) şüphesiz, Al-lah --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o alt bölgede-- aşağı kılıcıdır  
o “inkarcıları!”           
3-  Ve bir duyurudur (bu), Al-lahtan ve o gönderilmişinden (=Cebrail; 2/97) tüm ahaliye,  
o en büyük Ziyaret (3/97) gününde: Şüphesiz, Al-lah (artık) böylece ötedir o ortak koşuculardan 
(42/21 & 13/33), ve o gönderilmişi de (=Misak Elçisi; 12/108)! O halde, artık (böylece)  
derhal dönüp (Ona) yönelirseniz, o daha/en iyidir sizin için (3/89). Ama eğer (yine de) yüz 
çevirirseniz, bilin ki, şüphesiz siz asla aciz bırakıcı olamazsınız Al-lahı! Öyleyse, artık müjdele   
şimdi (böylece) inkar etmiş (74/31) o kimseleri --(bu durumda; 3/90-91)-- (böyle) acıklı bir  
çileyle (44/10-16 & 8/50-51)! 
4-  Ancak ahid etmiş bulunduğunuz o kimseler o ortak koşuculardan, sonra (bunu) asla bozup 
eksiltmemiş olan size, hiçbir istemle, ve arka çıkmamış olan sizin aleyhinize hiç kimseye; 
öyleyse, artık tamamlayın onlara o ahidlerini --(böyle barışçı ve adil davranmaya devam ettikleri 
sürece, böylece burada hayat boyu sürebilecek)-- müddetlerine göre (60/8). (Çünki) şüphesiz,  
Al-lah sever (böyle) sakınanları (3/76)! 
5-  Ve (sonra) gelip geçtiği zaman artık o yasak aylar (2/197), derhal öldürün --(böyle düşmanca 
ve gaddar davranan; 60/9) o ortak koşucuları, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- nerede 
bulduysanız onları! Ve --o sol tarafta, o alt bölgeye-- çekip indirin onları, ve --o sağ tarafta,                         
o alt bölgeye-- itip düşürün onları, ve (böylece) oturun onlar için --o üst bölgelerde-- o her 
gözetleme yerine!  
Ama eğer artık --(bu büyük “Matematiksel Mucizeleri” burada böylece görmelerinin ardından)--  
derhal dönüp Ona yönelirlerse, ve ayakta tutarlarsa o destekleyişi (33/56) ve verirlerse o  
arınma payını (8/41), serbest bırakın yollarını! Çünki şüphesiz, Al-lah --(bu takdirde; 3/89)--                            
en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (2-5), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel 
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Şaşılacak Bir 
Mucize,” ve sonra o “Şanlı Bir Mucize,” ve sonra da o “Đstisnai Bir Mucize” dosyasını da muhakkak 
görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
6-  Ve eğer (bu) ortak koşuculardan (9/31 & 6/78) biri konukluk dilerse senden, konuk et onu,  
ta ki işitebilsin Al-lahın o “Kelamını” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Kelamına” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 14/24-25); sonra da (doğruca) ulaştır onu  
o (kendi) güvenli yerine. Bu, çünki şüphesiz onlar (bunu; 39/23 hala) bilmeyen bir halktır. 
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7-  Ama (şimdi) nasıl olabilir (bu karakterdeki; 60/9) o ortak koşucular (42/21 & 41/37) için  
bir ahid Al-lahın katında ve o gönderilmişinin (=Misak Elçisi) yanında, sadece (müstesna) ahid 
etmiş olduğunuz (bu karakterdeki; 60/8) o kimseler o kutsal Eğili ş Yapısının (2/144) yanında. 
Öyleyse, artık onlar (bu ahidlerini) ne kadar ayakta tutarlarsa sizin için, siz de (onu) o kadar 
ayakta tutun onlar için (60/8). (Çünki) şüphesiz, Al-lah sever (böyle) sakınanları (3/76)! 
8-  Nasıl (olabilir), ve çünki eğer (şimdi) onlar (=bu karakterdeki o ortak koşucular; 60/9)  
üstün gelirlerse size, artık asla gözetmezler sizin hakkınızda (ne) bir akrabalık bağını, ve (ne de) 
bir antlaşmayı. Hoşnut kılarlar (şimdi) sizi ağızlarıyla, ama şiddetle reddeder kalpleri; ve (çünki) 
onların çoğu (böylece, en baştan beri) kalleşlerdir (2/26-27)! 
9-  Đşte, sattılar onlar Al-lahın o “Đşaretlerini” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) azıcık bir değere,  
ve (böylece) alıkoydular (3/99) Onun o yolundan (9/111)! Şüphesiz onlar, (işte), ne çirkindir  
(bu) çalışıyor oldukları (41/40 & 13/33 & 9/37 & ...)! 
10-  (Dolayısıyla), gözetmezler (onlar) artık hiçbir inanan hakkında (ne) bir akrabalık bağını,  
ve (ne de) bir antlaşmayı. (Đşte), o şahıslar onlar (böylece) düşmanlık edicilerdir (60/9). 
11-  Ama eğer --(bu kalleşliklerinden; 2/26 vazgeçip, burada doğrulukla ve derhal böylece)-- 
dönüp (Ona) yönelirlerse (3/89), ve ayakta tutarlarsa o destekleyişi (33/56) ve verirlerse  
o arınma payını (8/41), kardeşleriniz (olurlar) o “Ergi” (48/28) içinde!  
Ve işte, (böylece) --sollu & sağlı-- ayırt ediyoruz o “Đşaretleri” (=buradaki 19 kodlu, tüm o 
ikişerli, benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7) 
(bunları) bilen bir halk için! 
12-  Ama eğer bozarlarsa o antlarını, o ahidlerinin peşinden, ve saldırırlarsa (size) bu 
“Erginizden” (48/28) dolayı; o halde, artık --(kendinizi savunmak üzere, fiziksel veya fikirsel 
olarak)-- siz de savaşın o inkarın öncüleriyle! (Çünki) şüphesiz onlar, (işte), artık yoktur  
(hiçbir) ant onlar için, ta ki onlar --(bu düşmanlıklarından; 60/9)-- cayalar. 
13-  Peki, hala --(fiziksel veya fikirsel olarak)-- savaşmayacak mısınız (böyle) bir halkla  
o antlarını bozmuş (olan), ve (böylece) yeltenmiş çıkarılmasına da o gönderilmişin (=Misak 
Elçisi; 8/30)? Ve onlar başlattılar sizinle (bunu), ilk seferde! (Yoksa) ürperiyor musunuz 
onlardan? Ve Al-lah daha/en layıktır, Kendisinden ürpermenize, eğer artık (böylece) inananlar 
(74/31) idiyseniz. 
14-  O halde, artık --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece-- “savaşın” onlarla (9/111),  
ki çilelendirsin onları Al-lah --orada-- sizin “ellerinizle;” ve (böylece) --o birinci bölgede, o sol 
tarafta-- aşağı kılsın onları, ve --o birinci bölgede, o sağ tarafta-- yardım etsin size onlara karşı; 
ve (böylece) --o ikinci bölgede, o sol tarafta-- şifa versin göğüslerine o inananlar halkının, 
15-  ve --o ikinci bölgede, o sağ tarafta-- gidersin kalplerinin öfkesini! Ve (bunun ardından,  
bu takdirde; 3/89), dönüp yönelebilir Al-lah, kime isterse (25/71)! Ve Al-lah (böylece) --şimdi,  
o sol tarafta da-- en Bilendir, --o sağ tarafta da-- en Buyurgandır! 
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**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (12-15), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel 
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o  
“Şanlı Bir Mucize,” ve sonra da o “Đstisnai Bir Mucize” dosyasını da muhakkak görüp bu bağlamda  
bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
16-  Yoksa sandınız mı (siz) böyle bırakılacağınızı (29/2-3), ve henüz bilip ayırmamış (iken)  
Al-lah (böylece) gayret göstermiş (25/52) o kimseleri sizden, ve asla edinmemiş (o kimseleri)  
Al-lahtan başkasını, ve o gönderilmişinden (=Misak Elçisi), ve o inananlardan (başkasını)  
bir sırdaş (5/55-56)? Ve Al-lah haberdardır (tüm) o çalıştıklarınızdan. 
17-  Olacak (şey) değildir o ortak koşucular (42/21 & 13/33) için, (onların) imar etmeleri  
Al-lahın --içlerinde Kendisi önünde-- o “eğili ş yapılarını” (17/1), tanıklar (oldukları halde)  
kendi canları üzerine şimdi (böyle) inkarcılıkla (74/31)! O şahıslar, (işte), boşa çıktı onların 
(tüm) o çalışmaları (18/105-106)! Ve dolayısıyla, --(bu durumda; 4/18)-- o ateşin içinde  
onlar sürekli kalacaklardır. 
18-  (Çünki) Al-lahın --içlerinde Kendisi önünde-- o “eğili ş yapılarını” (17/1) yalnızca  
(hak üzere) imar eder inanmış o kimseler Al-laha ve o son güne (=yine içinde bulunduğumuz  
bu en kritik Son Gün: yani BinYıllık (22/47) bu son döneme, ve akabinde elbette hem de o ebedi 
Ahiret dönemine dair de en önemli bir atıf olmalıdır burada yine böylece; 6/92), ve ayakta 
tutmuş olanlar o destekleyişi (2/238) ve vermiş olanlar o arınma payını (8/41), ve asla 
ürpermemiş olanlar, ancak sadece Al-lahtan (3/173). Ve (işte), artık umulur ki, o şahıslar 
olacaklardır --(Onun tarafından böylece)-- iletilmişlerden (10/9)! 
19-  Yoksa kıldınız mı (siz) şimdi o (Mekkedeki, ve/veya Kudüsteki) ziyaretçilere su dağıtımını, 
ve o (Mekkedeki, ve/veya Kudüsteki) kutsal Eğili ş Yapısının imarını, (burada) inanmış o kimse 
gibi (böylece) Al-laha ve (bu) son güne (6/92), ve (böylece de) gayret etmiş Al-lahın o  
yolunda (9/111)? Asla eşit olmazlar (onlar) Al-lahın katında (11/24)! Ve (çünki) Al-lah  
--19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine,  
en ilkin-- asla “iletmeyecektir” --(o Araplardan, ve o Yahudilerden; 9/97 & 4/46 böyle)-- 
haksızlık ediciler (39/24) halkını! 
20-  Đnanmış o kimseler, ve (böylece) göç etmişler (4/100) ve (böylece de) gayret etmişler  
Al-lahın o yolunda (9/111) mallarıyla ve canlarıyla --(inanmış olmakla birlikte, bir özürleri 
olmaksızın, şimdi böylece o oturanlardan; 4/95)-- daha/en yüksek (olacaklardır) derece 
bakımından Al-lahın katında. Ve (işte), o şahıslar onlar (daha/en büyük) başarıya  
erenlerdir (4/95-96)! 
21-  (Đşte), müjdeliyor onları (burada) Yetkeleri bir acımayla Kendisinden, ve bir hoşnutlukla;  
ve o bahçeler (ile), onlar için orada daimi armağanlar (var olan).                                    
22-  Sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde, sonsuzca. Şüphesiz Al-lah, (işte), böylece Onun 
katındadır koca bir ücret (29/58)! 
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23-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık asla edinmeyin --(bu karakterdeki; 60/9)--                                  
o babalarınızı ve kardeşlerinizi kendinize (dost, arkadaş) rehberler, eğer (böylece) sevdilerse  
(bu) inkarı (2/26-27) (bu) inancın (2/25-26) yerine! Ve artık her kim kendisine (dost, arkadaş) 
rehber edinirse onları, sizden, (işte), o şahıslar onlar (böylece) haksızlık edenlerdir (60/9)! 
24-  De ki: Eğer olduysa o babalarınız ve oğullarınız ve kardeşleriniz ve eşleriniz ve aileniz,  
ve o mallar onu kazandığınız, ve o ticaret onun kesadından ürperdiğiniz, ve o yerleşkeler ondan 
hoşnut kaldığınız daha sevgili size (şimdi) Al-lahtan ve o gönderilmişinden (=Cebrail; 2/97),  
ve (böylece) gayret göstermekten Onun o yolunda (9/111); öyleyse, artık bekleyin Al-lah 
getirinceye kadar o emrini (14/22)! Ve (çünki) Al-lah --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine, en ilkin-- asla “iletmeyecektir” (39/23) 
(böyle) kalleşler (2/26) halkını! 
25-  Muhakkak yardım etti size Al-lah o çok bölgelerin içinde, ve o Kıskaç gününde de!  
O vakit --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgede-- böbürlendirmişti sizi çokluğunuz,  
ama zengin kılmadı sizi, hiçbir istemle. Ve daraldı sizin üzerinize o yer, tüm genişliğine rağmen. 
Sonra yüz çevirdiniz, arka dönenler olarak. 
26-  Sonra indirdi Al-lah o huzur duygusunu --şimdi, o sol tarafta da-- o gönderilmişinin (=misak 
“elçisi”) üzerine, ve --o sağ tarafta da-- o “inananların” üzerine, ve indirdi (“meleklerden”) 
ordular (o ana kadar) onları görmemiş olduğunuz, ve (böylece) --şimdi, 19 kodlu o  
Tablolarda da, o alt bölgede, o her iki tarafta da-- çilelendirdi “inkar etmiş” o kimseleri!  
Ve (işte), budur --şimdi, o alt bölgede, o sağ tarafta da-- karşılığı o “inkarcıların!” 
27-  Sonra (böylece) dönüp yönelebilir Al-lah, bunun peşinden, kimin için isterse (25/71)!  
Ve (çünki) Al-lah --(bu takdirde; 25/70)-- en bağışlayıcıdır, en acıyandır! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (25-27), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel 
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o  
“Şanlı Bir Mucize” dosyasını --(orada, yüce Rabbimize ait 19 kodlu o muhteşem Tabloda, o üst bölgede 
çok sayıda olan o “inananların” o alt bölgede az sayıda olan o “inkarcılara” karşı, ancak o üst bölgede  
yüce Rabbimiz tarafından daha sonra o “melekler” ordusuyla yapılmış takviyenin ardından tam başarıya 
erdirilmiş olduklarına bu açıdan en başta ve özellikle dikkat ederek, lütfen)-- muhakkak görüp  
bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
28-  Ey inanmış o kimseler, (bu) ortak koşucular (9/31 & 13/33 & 6/78) böylece (manen, 
ahlaken) kirlidirler (9/7-10). Öyleyse, asla yaklaşmasınlar --(Batıda tesis edilmiş olacak)--                 
o kutsal Eğili ş Yapısına (2/144) bu yıllarının peşinden. Ve eğer korktuysanız bir yoksunluktan, 
ileride zengin kılacaktır sizi Al-lah o (Kendi) lütfundan, eğer isterse (110/1-3). Şüphesiz, Al-lah 
(böylece) --şimdi, o sol tarafta da-- en Bilendir, --o sağ tarafta da-- en Buyurgandır! 
29-  Öyleyse, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgelerde-- savaşın inanmayan o 
kimselerle Al-laha ve (bu) son güne (9/18), ve yasak kılmayan Al-lahın ve o gönderilmişinin 
(=Misak Elçisi) böylece yasak kıldığını (7/157), ve ergi edinmeyen (bu) gerçek “Ergiyi” (3/85),   
kendilerine Yazıt verilmiş o kimselerden, ta ki (onlar) hibe edinceye kadar o vergiyi kendi 
elleriyle, ve onlar (böylece) --o alt bölgede de-- küçük düşenler (oldukları halde)! 
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30-  Ve dedi o tutunucular (=yahudiler): Uzeyr, Al-lahın oğludur! Ve dedi o yardımcılar 
(=hristiyanlar): Mesih, Al-lahın oğludur! Bu, sadece onların (uyduruk) deyişleridir, kendi 
ağızlarıyla. Taklit ediyorlar (böylece) inkar etmiş o kimselerin deyişini, (bundan) önce (5/77).  
Öyleyse, kahretsin onları Al-lah; nasıl da (böyle) dönekleniyorlar! 
31-  Edindiler o (cennet haberleri vererek) sevindiricilerini, ve o (cehennem haberleri vererek) 
çekindiricilerini (=o bazı hahamlarını, papazlarını, imamlarını) (sahte) Yetkeler (42/10) Al-lahın 
dışında, ve o Mesihi, Meryem oğlu. Ama emredilmediler (onlar), sadece (böylelikle) hizmet 
etmeleri için tek Đlaha! (bkz. Tevrat-Tesniye 4/2) (Đncil-Markos 7/6-8) (Kuran-Yusuf 12/40)! 
Yoktur (başka) ilah, (böylelikle) sadece O (28/70)! Öyleyse, uzak olandır O, onların --(bu  
Din Adamlarını, ve de Peygamberlerini böylece Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “yetkeler,” 
ve de “ilahlar” olarak edinip böylece Ona)-- ortak koşmalarından (42/10 X 3/80 & 9/31)! 
 
**  Kuran-Haberde bu en önemli “Yetke” (=Rabb) ifadesi, Din adına “Buyruk” (=Hukm) koyma 
yetkisine sahip “Otorite” anlamında tanımlanmıştır yüce Rabbimiz tarafından en başta, böylece (bkz. 
42/10); ve akabinde, Onun tüm “Buyrukları” (=Hukmuhu) böylece eksiksiz olarak bu Kitapta  
verilmiştir (bkz. 4/105 & 6/114). Dolayısıyla, artık her kim bu Kitap dışında kendisinden Din adına 
“Buyruk” (=Hukm) üretmişse, derhal Al-lahın dışında sahte bir “Yetke” (=Rabb) konumuna girmiş, ve de 
edinilmiş durumda olacaktır, kaçınılmaz olarak (bkz. 42/10 X 3/80 & 9/31).  
Bu sebeple, içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, bu Misak Elçisi daima ve yalnızca  
bu Kuran-Haberin eksiksiz, tastamam ve mükemmel bu “Buyruklarıyla” (=Hukm) hareket ederek, 
böylece yüce Al-lahı kendisine, ve bu en kritik hususta da böylece kendisini izleyecek tüm erdemli 
Đnananlara böylelikle tek “Yetke” (=Rabb), ve de “Đlah” edinmiş olacak (bkz. 42/10 & 28/70),  
ve bu önceki ümmetlere de, derhal o büyük Peygamberlerinin (hz. Musa, ve hz. Đsa, ve de  
hz. Muhammed a.s.) Tevrat, ve Đncil, ve Kuran esaslı olarak kendileri için bildirmiş oldukları tüm o 
“Buyruklara” (=Hukm) dönerek, böylece yüce Al-lahı kendilerine tek Yetke (=Rabb), ve de “Đlah” 
edinmelerini (bkz. 5/68), ve bunun dışında, o bazı Din Adamlarının kendilerinden üretmiş oldukları  
Kitap dışı tüm o batıl buyrukları, ve de tüm o büyük Peygamberlere (yukarıda şimdi bu bağlamda, 
özellikle ve en başta hz. Đsaya) atfen uydurulup üretilmiş olan Kitap dışı tüm o batıl mesaj ve buyrukları 
(bkz. 6/112-113 & 5/117) derhal ve toptan terkederek, artık bunları böylece kendilerine sahte “Yetkeler” 
(=Erbab), ve de sahte “Đlahlar” edinmiş olmaktan katiyen ve derhal vazgeçmelerini büyük önem ve 
ehemmiyetle burada böylece her daim ve en başta mutlak bir şekilde tavsiye edecektir, yüce Rabbimizin 
buradaki bu en mühim ve kesin Emri üzere (bkz. 5/44-48, 68)!    
 
32-  Ama (hala) diliyorlar (onlar) söndürmeyi Al-lahın o “I şığını” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Işığına” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 42/52) kendi 
ağızlarıyla. Ama mutlak istiyor Al-lah, illaki (böylece) tamamlamayı o “Işığını” (6/115);  
o inkar ediciler --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda, o sol tarafa karşı-- (bundan) tiksinseler bile! 
33-  Odur o Kimse ki, (işte), gönderdi bu (Kendi) gönderilmişini (=Misak Elçisi; 7/158)  
o “Đletiyle” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada 
böylece yine, en başta: 39/23) ve o gerçek “Ergiyle” (3/84-85), ta ki (böylelikle) yetkin kılması 
için onu o Ergilerin, (böylece onların) hepsinin, üzerine (5/48);  
o ortak koşucular --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda, o sağ tarafa karşı-- (bundan) tiksinseler bile! 
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34-  Ey inanmış o kimseler, şüphesiz o (cennet haberleri vererek) sevindirici, ve (cehennem 
haberleri vererek) çekindirici (=o hahamlardan, papazlardan, ve imamlardan) çoğu mutlaka 
yiyorlar ahalinin mallarını, sahtecilikle, ve şimdi (böylece de) alıkoyuyorlar Al-lahın o yolundan 
(3/99)! Ve biriktiren o kimseler altını ve gümüşü, ve harcamayanlar onu böylece (8/41) Al-lahın 
o yolunda (12/108); öyleyse, artık müjdele onları --(bu durumda; 4/18)-- acıklı bir çileyle! 
35-  (O) gün, kızdırıldığında onların üzeri o batağın ateşi içinde, ve (sonra) dağlanacak onunla 
(onların) alınları ve yanları ve sırtları. (Ve denilecek): Đşte, budur biriktirdiğiniz (kendi) 
canlarınız için; öyleyse, haydi tadın (şimdi) o biriktiriyor olduklarınızı! 
36-  Şüphesiz, o ayların sayısı Al-lahın katında, (toplam) “on iki” aydır, Al-lahın --şimdi,  
19 kodlu-- o “Yazıtı” içinde de, yarattığı günden beri --(en evvelden beri, yine böylece en üstün 
ve ince “Matematiksel Hesaplar” üzere)-- o gökleri ve yeri (2/117)! Şimdi, onlardan  
dördü (=9uncu, ve 10uncu, ve 11inci, ve 12inci aylar) böylece kutsal/yasak (aylardır; 5/1-2).  
(Đşte) budur, o ayakta kalıcı Ergi (12/40)! Öyleyse, artık --(bu yasakları böylelikle çiğnemeye 
kalkarak; 5/1-2)-- asla haksızlık etmeyin onların içinde (kendi) canlarınıza.  
Ve --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- “savaşın” o ortak koşucularla, hepten;  
(onlar) sizinle --o sağ tarafta-- “savaştıkları” gibi, hepten (9/111)! Ve bilin ki, şüphesiz Al-lah 
(her daim, böyle) sakınanlarla (2/177) birliktedir! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (36), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel bağlamdaki  
o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi en başta “Şaşılacak Bir Mucize,” 
ve sonra o “Şanlı Bir Mucize,” ve sonra da o “Đstisnai Bir Mucize” dosyalarını da muhakkak görüp  
bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
37-  Kaydırma ise yalnızca inkarcılıkta bir artıştır; saptırılıyor onunla şimdi (böylece) inkar etmiş 
(74/31) o kimseler. Çünki (kendi kafalarından bozuk bir mantıkla uydurup seçerek; 28/68) yasal 
kılıyorlar onu, --o sol tarafta-- bir seferde, ve yasak kılıyorlar onu, --o sağ tarafta-- bir seferde, 
(böylece sonuçta) çiğneyip bozmak için Al-lahın --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda, o her iki  
tarafta-- yasak/kutsal kıldığı sayıyı (=74/30)! Böylece (kendi kafalarından bozuk bir mantıkla 
uydurup üreterek; 13/33) yasal kılıyorlar --orada-- Al-lahın yasak kıldığını! Süslendi onlar için 
(bu) çirkin çalışmaları (3/99 & 41/40). Ve (çünki) Al-lah --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine, en ilkin-- asla “iletmeyecektir” (39/23) 
(böyle) inkarcılar (74/31) halkını! 
 
**  Yukarıda işaret edilen tarzda bu tip bazı hastalıklı ve art niyetli kimselerin, şimdi yüce Rabbimize ait 
19 kodlu, tüm o --mantıksal ve hesapsal açıdan-- tam karşılıklı ve hiç çelişkisiz olarak takdir edilmiş olan 
bu kusursuz ve mükemmel Planlamaları (4/82 & 18/1-2) temelden bozup geçersiz kılabilmek için 
başvuracakları tüm bu tip hastalıklı ve art niyetli teknikleri en evvelden yine böylece en Bilge bir şekilde 
haber verip, bunların herbirinin dosdoğru ve mükemmel cevaplarını da halihazırda en Hikmetli bir tarzda 
ortaya koymuş olan yüce Rabbimize ait tüm bu gibi en mucizevi Ayetlere yakından ve bütünüyle tanık 
olabilmek için, lütfen, şimdi o “Göksel Bir Mucize,” ve sonra o “Haşmetli Bir Mucize” dosyasını da  
bu bağlamlarda da muhakkak görmeliyiz, en ilkin.   
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38-  Ey inanmış o kimseler, o halde, (hala) nedir sizin için ki, denildiğinde size: Öyleyse, haydi 
harekete geçin --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o her iki tarafta-- Al-lahın o “yolunda” (9/111), 
ağırlaşıp kaldınız o yere doğru! (Yoksa) hoşnut mu oldunuz bu yakın hayatla, o sonraki 
zamandan (cayıp)? Ama değildir bu yakın hayatın geçimliği o sonraki zamana kıyasla, sadece 
azıcık! 
39-  Ama eğer (yine de) --şimdi, o her iki tarafta da-- harekete geçmezseniz, O da çilelendirebilir 
sizi acıklı bir çilelendirmeyle, ve getirip değiştirebilir (böyle) bir halkı (5/54), sizin yerinize.  
Ve (o takdirde), Ona asla darlık veremezsiniz (siz), hiçbir istemle! Ve Al-lah her istem üzerinde 
tam ölçücüdür. 
40-  Ve eğer (siz) yardım etmezseniz şimdi ona (=Misak Elçisi; 7/157), (bilin ki), muhakkak 
(zaten) böylece yardım etti ona Al-lah, çıkardığında onu inkar etmiş o kimseler, --şimdi,  
19 kodlu o Tablolarda da-- o ikinin ikincisi (olarak)! O zaman onlar --o alt bölgede-- o bodrumda 
(idiler), o zaman diyordu arkadaşına: Hiç hüzünlenme; (çünki) şüphesiz, Al-lah bizimle 
birliktedir! Ve (bunun ardından), indirdi Al-lah o huzur duygusunu onun üzerine, ve güçlendirdi 
onu --o üst bölgede, o sağ tarafta-- o (“meleklerden”) ordularla (o ana kadar) onları görmemiş 
olduğunuz (9/26)! Ve böylece kıldı “inkar etmiş” o kimselerin kelimesini --o alt bölgede,  
o her iki tarafta-- en düşük; ve “Al-lahın” kelimesi, (işte) odur --o üst bölgede, o her iki tarafta--  
en Yüksek! Ve (işte), Al-lah (böylece) --şimdi, o sol tarafta da-- en Üstündür, --o sağ tarafta da--                    
en Buyurgandır! 
41-  Öyleyse, artık harekete geçin --o sol tarafta da-- “hafif” olarak, ve --o sağ tarafta da-- “ağır” 
olarak, ve (böylece de) gayret edin mallarınızla ve canlarınızla Al-lahın o “yolunda” (9/111)!  
Bu, daha/en iyidir sizin için, eğer (artık) biliyor idiyseniz! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (38-41), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel 
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o  
“Şanlı Bir Mucize” dosyasını --(orada, yüce Rabbimize ait 19 kodlu o muhteşem Tabloda, Onun o  
en özgün ve biricik ismi olan “Al-lah” isminin o en yukarıda o her iki tarafta “en Yüksek” makamda,  
ve daha sonra o “inkar etmiş” kimselerin ise, o en aşağıda o her iki tarafta “en düşük” yerde anılmış 
olduklarına; ve akabinde de, yine o üst bölgede yer alan tüm o “inananların” o sağ tarafta daima sayıca 
daha büyük ve dolayısıyla “ağır” konumda olduklarına bu açılardan böylelikle en başta ve özellikle  
dikkat ederek, lütfen)-- dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece  
ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
42-  Eğer olsaydı (onlar için) şimdi --o sol tarafta-- yakın bir (dünyevi) yarar, ve --o sağ tarafta-- 
rahat bir (dünyevi) gezi, mutlaka izlerlerdi seni. Ve fakat uzak geldi (şimdi) onlara o --hesabi--
zorluk! Ve (yine de) yemin edecekler Al-lah (adına): Eğer (gerçekten) güç yetirebilseydik, biz de 
mutlaka --(bu matematiksel “Savaşa;” 9/111)-- çıkardık sizinle birlikte! Böylelikle yıkıma 
uğratıyorlar (kendi) canlarını; ve (çünki) Al-lah biliyor ki, şüphesiz onlar mutlak yalancılardır! 
43-  Affetti Al-lah seni; (ama) ne için (hemen) izin verdin onlara, ta ki (iyice) açık oluncaya 
kadar senin için, doğru söylemiş o kimseler, ve (açıkça) bilene (kadar) o yalancıları? 
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44-  Ve (çünki) asla izin istemezler senden (gerçekten) inanan o kimseler (şimdi) Al-laha ve  
(bu) son güne (6/92) artık böylece gayret etmeleri (konusunda) mallarıyla ve canlarıyla (9/41).  
Ve Al-lah en bilendir (bu) sakınanları (2/177)! 
45-  Yalnızca izin isterler senden (aslen) inanmayan o kimseler (şimdi) Al-laha ve (bu) son  
güne (6/92), ve şüpheye düşmüş (olan) kalpleri, ve onlar şüpheleri içinde (böylece) bocalayıp 
dönüyor (olanlar). 
46-  Ve eğer (gerçekten) dileselerdi onlar --(bu matematiksel “Savaşa;” 9/111)-- çıkmayı, 
mutlaka sayıp hazırlanırlardı onun için, böylece (tam) bir sayıp hazırlanma ile (74/30-31)!  
Ve fakat kerih gördü  Al-lah şimdi (onların) uyandırılmalarını, ve sabitledi onları (yerlerinde);  
ve denildi: O halde, haydi (uyuşukça) oturun, o oturucularla birlikte! 
47-  (Çünki) eğer (zaten) çıksalardı sizin içinizde, arttırmazlardı sizi, sadece ziyanda; ve mutlaka 
(karmaşa) koyarlardı ortanıza, arayarak sizin için (böyle) bir bozuculuğu (3/7)! Ve içinizde kulak  
vericiler de (var) onlara; ve Al-lah en bilendir --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đletisini” (39/23) böylece yalanlayıp nankörlük eden-- o haksızlık edicileri (39/24)! 
48-  Ve muhakkak aradılar (onlar) bir bozuculuğu, (bundan) önce de, ve döndürdüler sana karşı  
o emirleri; ama nihayet “Gerçek” geldi ve (yine) üstün çıktı Al-lahın o “Emri” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Emrine” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 42/52), 
ve onlar (yine) böylece --(o her iki tarafta da, bundan)-- tiksinenler oldukları (halde) (9/32-33)!   
49-  Ve onlardan kimi (var ki) diyor: Đzin ver benim için; ve --(bu matematiksel “Savaşı;” 9/111 
şimdi böylece bana da yükleyip)-- inletme beni! Dikkat, (aslında böylelikle) inletmenin  
(tam) içine sarkıp düştüler onlar (51/13-14)! Ve (çünki) şüphesiz, o batak mutlak kuşatıcıdır  
(bu) inkarcıları (74/31)! 
50-  Ve (çünki) eğer şimdi isabet ederse sana bir güzellik, çirkinlendirir onları; ve eğer isabet 
ederse sana bir sıkıntı, derler: Muhakkak almıştık (biz) tedbirimizi, (bundan) önce! ve (böylece) 
derhal yüz çevirirler, ve onlar coşanlar (olarak). 
51-  De ki: Asla isabet etmez bize, sadece Al-lahın yazdığı bizim için; Odur bizim (yol gösterici, 
koruyucu) -tek- Rehbercimiz! Ve öyleyse, artık (sadece) Al-laha güvenip dayanmalıdır tüm  
(bu) inananlar (74/31)! 
52-  De ki: O halde, hala bekliyor musunuz (siz) bizim için, ancak --şimdi, 19 kodlu o  
Tablolarda da, sollu & sağlı-- o “iki güzellikten” birini (39/23)? Ve öyleyse, biz de bekliyoruz 
sizin için, artık isabet ettirmesini size Al-lahın o (Kendi) katından (böyle) bir çilelendirmeyi 
(44/10-11), veya --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- (bizim) ellerimizle --o alt bölgede-- de!  
Öyleyse, artık bekleyin; şüphesiz biz de sizinle birlikte (böylece) bekleyenleriz (44/10-16 & 4/47 
& 8/50-51 & ...)! 
53-  De ki: Öyleyse, artık (o mallarınızı) harcayıp dağıtın (2/264), isteyerek veya tiksinerek!  
asla kabul edilmeyecek sizden. (Çünki) şüphesiz siz artık ilkin (böylece) bir kalleşler (2/26) halkı  
oldunuz! 
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54-  Onları meneden (şey), kabul edilmesini (şimdi) kendilerinden (bu) harcamalarının (2/264): 
Çünki (işte), şüphesiz onlar ilkin artık (böylece) inkar ettiler Al-lahı ve o gönderilmişini 
(=Cebrail; 2/97); ve asla gelivermezler (namaza durup Onu) destekleyişe (2/238), sadece ve 
onlar tembeller (oldukları halde); ve (o mallarını) harcayıp dağıtmazlar (2/264), sadece ve onlar 
(bundan) tiksinenler (olarak). 
55-  Öyleyse, (şimdi) asla şaşırtmasın seni (onların) o malları ve çocukları. (Çünki) Al-lah  
--(bu takdirde; 4/142-143)-- yalnızca diliyor çilelendirmeyi onları bunlarla bu yakın hayat içinde,  
ve de --(bu durumda; 4/18)-- zor çıkmasını canlarının, ve onlar (böylece) inkarcılar (2/26-27) 
iken. 
56-  Ve (yine de) hala yemin ediyorlar Al-lah (adına): Şüphesiz onlar mutlaka sizdendirler! 
(diye), ve onlar asla sizden değildirler; ve fakat şüphesiz onlar artık (böylece) paniğe kapılmış bir 
halktır. 
57-  Eğer bulsalardı (şimdi) bir sığınak, veya mağaralar, veya girilecek delikler, mutlaka derhal 
yüz çevirip (koşuşurlardı) oraya doğru, ve onlar kaçışıyorlar (olarak). 
58-  Ve onlardan kimi (var ki) yadırgıyor seni o bağışlar hakkında. Ve çünki eğer şimdi 
(kendilerine) verilirse ondan, hoşnut kalıyorlar; ve eğer (kendilerine) verilmezse ondan, o zaman 
onlar derhal hışımlanıyorlar. 
59-  Ama eğer şüphesiz onlar (şimdi) hoşnut kalsalardı Al-lahın ve o gönderilmişinin (=Misak 
Elçisi; 59/7) onlara verdiğiyle, ve deselerdi: Al-lah bize yeter! O halde, (hakkıyla) verecektir 
bize Al-lah o (Kendi) lütfundan, ve o gönderilmişi (=Misak Elçisi; 59/7). (Çünki) şüphesiz biz 
(sadece) Al-laha doğru umutlanıcılarız!   
60-  O halde, işte, (şimdi) o bağışlar (2/219) mutlaka o fakirler, ve yoksullar, ve o (bağışları 
inananlardan toplamak) üzere dolaşıp çalışanlar, ve kalpleri (Al-lahın dinine ve diğer tüm 
inananlara; 8/63) ısındırılıp kaynaştırılacaklar, ve boyunduruk altındakiler (=asgari ücretle 
çalışan ağır işçi, gündelikçi, veya hizmetliler), ve borçlanmışlar, ve Al-lahın o yolunda (12/108) 
(harcanmak üzere), ve de yolda kalmışlar (içindir); böylece Al-lahtan bir şart kılınma (olarak).  
Ve Al-lah en bilendir, en buyurgandır. 
61-  Ve (şimdi) onlardan inciten o kimseler bu havadisçiyi (=Misak Elçisi; 7/158), ve diyenler:  
O (her sözü işiten) bir kulaktır! De ki: O, böylece iyiliğin kulağıdır sizin için. (Çünki) o böylece 
inanmaktadır Al-laha (3/84), ve güvenmektedir o inananlara (8/4); ve böylece --(kendisine 
verilmiş bu “Misak Mesajından” ötürü/ile, böylelikle Al-lah katından gönderilmiş)-- bir 
“Acımadır” (21/107) (tüm) inanmış o kimseler için sizden! Ve ama hala (böylece) inciten  
o kimseler Al-lahın o gönderilmişini (=Cebrail; 2/97); onlar için acıklı bir çile (var olacaktır). 
62-  Ve (hala) yemin ediyorlar Al-lah (adına) size, ta ki (böylece) hoşnut kılmaları için sizi.  
Ama Al-lah ve o gönderilmişi (=Cebrail; 2/97) daha/en layıktır, Onu hoşnut kılmalarına, eğer 
artık (böylece) inananlar (26/192-193) idiyseler! 
63-  Bilmediler mi, şüphesiz o ki: Her kim şimdi (böylece) sınırı aşarsa Al-laha ve o 
gönderilmişine (=Cebrail; 2/97) karşı; şüphesiz --(bu durumda; 4/18)-- onun için o batağın ateşi 
(var olacaktır), sürekli kalıcı (olarak) onun içinde. (Đşte) budur, o koca aşağılanma! 
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64-  Kaçınıyor o “ikiyüzlüler” indirilmesinden (şimdi) onların aleyhine bir “Bölüm” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Bölümlerinden” o (her) birine --burada şimdi özellikle,  
o “Şanlı Bir Mucizeye”-- bir atıftır burada böylece yine, en başta: 2/25) böylelikle havadis 
verecek olan onlara --şimdi, o alt bölgede de, o sol tarafta-- kalplerinin içinde olan (inkarı)!  
De ki: Öyleyse, alay edin (siz)! Ama şüphesiz, Al-lah (işte, böylece de) çıkaracaktır (tüm) o 
kaçındıklarınızı (9/124-125 & 127)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (64), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel bağlamdaki  
o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o “Şanlı Bir Mucize” 
dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunu da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz,  
en ilkin.  
 
65-  Ama eğer (şimdi) sorarsan onlara, mutlaka diyecekler: (Biz) yalnızca --şimdi, 19 kodlu o  
Tablolar hakkında da, o sol tarafa karşı-- eğleşiyor, ve --o sağ tarafa karşı-- şakalaşıyor idik!  
De ki: Peki, (böylece) Al-lah ile ve o “Đşaretleriyle” (6/4 = 26/5), ve o gönderilmişiyle (=Cebrail; 
2/97) mi alay ediyor idiniz?  
66-  (O halde), artık özür belirtmeyin! Çünki muhakkak böylece inkar ettiniz (siz), inancınızın 
peşinden. O halde, eğer --(bundan ötürü; 4/146)-- affedersek (Biz) şimdi bir zümreyi sizden; 
çilelendireceğiz bir (diğer) zümreyi, çünki şüphesiz onlar (böylece) cürümkarlar (7/40) oldular! 
(diye). 
67-  Đşte, o (erkek) ikiyüzlüler, ve o (dişi) ikiyüzlüler; onların bazısı bazısındandır. Çünki onlar 
(böylece) emrederler o yabancılanmış pratiği (9/31 & 10/18 & ...) ve caydırırlar o tanınmış 
pratikten (42/10 & 39/44 & ...), ve kısarlar ellerini (4/37). Böylece unuttular onlar Al-lahı, ve 
(buna karşılık, O da) unuttu onları (59/19). Şüphesiz, o ikiyüzlüler, çünki (işte), onlar (böylece) 
kalleşlerdir (2/26-27)! 
68-  (Bundan ötürü), söz verdi Al-lah şimdi o (erkek) ikiyüzlülere ve o (dişi) ikiyüzlülere,  
ve o inkarcılara (2/26-27) o batağın ateşini; sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde. Artık o yeter 
onlara! Ve böylece lanetledi onları Al-lah; ve onlar için --(bu kalleşliklerinden; 2/26 en kısa 
zamanda vazgeçip, burada derhal ve doğrulukla böylece Al-laha yönelmedikleri takdirde;  
3/88-89)-- (böylelikle) daimi kalıcı bir çile (var olacaktır)! 
69-  Sizden önceki o (ikiyüzlü ve inkarcı) kimseler gibi; (ki) daha şiddetli idiler onlar sizden 
kuvvetçe, ve daha çoktular, mallarda ve çocuklarda. Ve böylece geçimlendiler onlar (kendi) 
paylarıyla, ve siz de (şimdi) geçimlendiniz (ey o ikiyüzlüler ve inkarcılar) (kendi) paylarınızla, 
geçimlendiği gibi sizden önceki o (ikiyüzlü ve inkarcı) kimselerin o (kendi) paylarıyla. Ve siz de 
--(böylece; 74/42-45)-- dalıp gittiniz (şimdi), dalıp gitmiş o kimseler gibi (daha önce).  
Đşte (tüm) bu şahıslar, (bundan ötürü) boşa çıktı şimdi (tüm) o çalışmaları bu yakın zaman, ve  
o sonraki zaman içinde (18/105-106). Ve (işte) bu şahıslar, (şimdi) onlar (böylece) 
kaybedenlerdir (2/27)! 
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70-  Öyleyse, gelivermedi mi (şimdi) onlara o havadisi onlardan önceki o kimselerin:  
Nuh halkının ve Adın ve Semudun, ve Đbrahim halkının ve Medyen arkadaşlarının, ve de  
o dönekleyicilerin? (Çünki) geliverdi onlara da o gönderilmişleri o “Açık Belgelerle” (20/133);  
ve Al-lah onlara haksızlık etmiş değildi, ve fakat (onlar) böylece kendi canlarına haksızlık ediyor 
oldular (22/42-45 & 29/39-40). 
71-  Đşte, o (erkek) inananlar, ve o (hanım) inananlar; onların bazısı (dost, arkadaş) rehberleridir 
bazısının. Çünki onlar (böylece) emrederler o tanınmış pratiği (28/70 & 7/196 & ...) ve 
caydırırlar o yabancılanmış pratikten (16/51 & 18/102 & ...), ve ayakta tutarlar o (namaza durup 
Onu) destekleyişi (2/238) ve verirler o arınma payını (8/41), ve (böylece) uyarlar Al-laha ve o 
gönderilmişine (=Misak Elçisi; 5/92). Đşte (tüm) bu şahıslar, (bundan ötürü) acıyacaktır onlara 
Al-lah (4/175)! Şüphesiz, Al-lah en üstündür, en buyurgandır. 
72-  Đşte, (böylece) söz verdi Al-lah o (erkek) inananlara, ve o (hanım) inananlara o bahçeleri, 
altından nehirler akan; sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde, ve o tertemiz yerleşkeleri o bolluk 
bahçeleri içinde; ve (böyle) bir hoşnutluk (kazanmış olmak) ise Al-lahtan (48/29), en büyüktür! 
(Đşte) budur, o koca başarıya eriş! 
73-  Ey havadisçi, öyleyse, artık gayret et --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ taraftaki--                    
o “inkarcılara,” ve --o sol taraftaki-- o “ikiyüzlülere” karşı, ve (böylece) --orada, o her ikisini de,  
o alt bölgeye yıkıp düşürerek-- katılaş onların üzerine! Ve (bunun ardından), onların (=böyle 
ikiyüzlü ve inkarcıların; 9/67-68) (son) barınma yerleri o bataktır; ve ne adi bir varış yeridir (o)! 
74-  Ve (hala) yemin ediyorlar Al-lah (adına), ki asla demediler (diye)! Ama (halbuki), 
muhakkak dediler onlar (bu) inkarcılık kelimesini (5/41), ve (böylece) inkar ettiler  
o teslimiyetlerinin peşinden, ve (böylelikle de) yeltendiler erişemediklerine (9/48). Ve (böylece)  
öç almadılar (onlar), sadece zengin kıldı onları diye Al-lah, ve o gönderilmişi (=Cebrail; 2/97),  
bu (Kendi) Lütfundan (10/58)! Öyleyse, eğer (şimdi) derhal dönüp (Ona) yönelirlerse, daha/en 
iyi olur onlar için (4/17). Ama eğer (yine de) yüz çevirirlerse, artık --(bu durumda; 4/18)-- 
çilelendirecektir onları Al-lah acıklı bir çilelendirmeyle, bu yakın zaman ve o sonraki zaman 
içinde. Ve yoktur artık onlar için o yerin içinde (ne) bir (yol gösterici, koruyucu) rehber (18/102), 
ve (ne de) bir yardımcı (7/197)! 
75-  Ve onlardan kimi (var ki) ahid vermişti (şöylece) Al-laha: Eğer verirse (O) şimdi bize  
o (Kendi) lütfundan, (biz de) mutlaka (böylece) bağış yapacağız (9/60), ve mutlaka olacağız  
o düzeltililerden (2/25)! 
76-  Ama o vakit verdiğinde (O) şimdi onlara o (Kendi) lütfundan, (hemen) cimrilik ettiler onda 
ve yüz çevirdiler, ve onlar dönüp gidiciler (oldular). 
77-  Ve (buna karşılık, O da) sonlandırdı (şimdi) onları --(derhal ve cidden dönüp samimiyetle 
bunu yapmadıkları takdirde; 4/146)-- ikiyüzlülükle kalplerinin içinde, ta ki Ona kavuşacakları o 
güne kadar, böylece bozduklarından ötürü Al-laha (karşı), Kendisine o söz verdiklerini, ve  
--(böylece, baştan beri yine Onu aldatmaya yeltenip)-- yalan söylüyor olduklarından  
ötürü (4/142). 
78-  Öyleyse, hala bilmediler mi (onlar), şüphesiz Al-lah (böylece) biliyor (diye) tüm o sırlarını 
ve fısıldaşmalarını (58/7)? Ve şüphesiz, Al-lah en bilicidir (tüm) o görünmezleri. 
 
 
 



Bölüm  9           193  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
79-  Ve o kimseler ki yadırgıyorlar (şimdi) o bolca verenleri o inananlardan, o bağışlarda (9/60), 
ve de bulamayan o kimseleri, sadece gayretleri (kadarını) -ve alay ediyorlar onlarla.  
(Aslında) böylece alay ediyor Al-lah onlarla (2/15); ve onlar için (bundan ötürü; 2/16) acıklı bir 
çile (var olacaktır). 
80-  O halde, sen (şimdi) -ister- bağışlanma dile onlar için, veya da -ister- bağışlanma dileme  
onlar için; (çünki) eğer (şimdi) sen bağışlanma dilesen (bile) onlar için, yetmiş defa, asla 
bağışlamayacaktır Al-lah onları. Bu, çünki şüphesiz onlar --(böyle kalleşlik ederek; 2/26)--              
inkar ettiler Al-lahı ve o gönderilmişini (=Cebrail; 2/97); ve dolayısıyla, Al-lah --(onlar bu 
kalleşliklerinden; 2/26 en kısa zamanda vazgeçip, burada derhal ve doğrulukla böylece Al-laha 
yönelmedikleri takdirde; 3/89)-- asla “iletmeyecektir” (39/23) o kalleşler (2/26) halkını! 
81-  Ve coştular o geride kalanlar, (böylece) oturup kalmalarıyla ardında Al-lahın o 
gönderilmişinin (=Misak Elçisi; 7/158), ve tiksindiler (böylece) gayret etmekten (9/73) 
mallarıyla ve canlarıyla Al-lahın o yolunda (9/111). Ve dediler: Asla harekete geçmeyin (9/41) 
bu sıcağın içinde (95/3)! De ki: O batağın ateşi en şiddetlidir sıcaklıkta; keşke kavrıyor olsalardı! 
82-  Öyleyse, haydi (şimdi) gülsünler azıcık, ve (sonra) ağlayacaklar çokça; (tam) bir karşılık 
olarak (bu) kazanıyor olduklarına (39/24)! 
83-  Ve eğer döndürürse seni Al-lah (şimdi) onlardan bir zümreye doğru, ve --(yalnızca aldatmak 
için, gösteriş yaparak)-- izin isterlerse senden --(artık böylece o matematiksel “Savaşa;” 9/111 
güya)-- çıkacaklarına dair, de ki: Artık asla çıkmayacaksınız (siz) benimle birlikte, sonsuzca, ve 
dolayısıyla --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece sollu & sağlı-- “savaşmayacaksınız” 
(9/111) benimle birlikte, o düşmana karşı da (9/73)! Çünki şüphesiz siz (böylece) hoşnut kaldınız 
oturup kalmayla, ilk seferde; öyleyse, haydi --(cidden ve samimi bir kalple şimdi böylece derhal 
dönüp Ona yönelmedikleri takdirde; 4/146)-- oturup kalın (artık), o geride kalanlarla birlikte! 
84-  Öyleyse, artık asla destek olma (sen) onlardan --(şimdi bu ikiyüzlü hal üzere)-- ölen                  
(hiç) biri için, sonsuzca, ve (gidip) ayakta da durma (onun) kabri başında. Çünki şüphesiz onlar  
(böylece) inkar ettiler Al-lahı ve o gönderilmişini (=Cebrail; 2/97), ve öldüler ve onlar (böyle) 
kalleşler (2/26) iken.                            
85-  Ve asla şaşırtmasın (şimdi) seni onların o malları ve çocukları. (Çünki) Al-lah --(bu 
takdirde; 4/142-143)-- yalnızca diliyor (böylece) çilelendirmeyi onları bunlarla bu yakın zaman 
içinde, ve --(bu durumda; 4/18)-- (sonunda) zor çıkmasını canlarının, ve onlar (böyle) inkarcılar 
(74/31) iken. 
86-  Ve indirildiği zaman şimdi (böyle) bir “Bölüm” (9/64): Öyleyse, artık inanın Al-laha, ve 
böylece gayret edin (9/73) o gönderilmişiyle (=Misak Elçisi; 7/158) birlikte! (diye); derhal izin 
istediler senden o kapasite sahipleri onlardan, ve dediler: Bırak bizi, olalım o oturup kalanlarla 
birlikte! 
87-  Böylece hoşnut oldular (oturup kalmış) olmalarıyla o geride kalıcılarla birlikte; ve  
--(kendi kalplerini ilkin kendileri böylece bozup damgaladıklarından ötürü; 61/5)-- damgalandı 
kalplerinin üzeri, ve onlar (artık) kavramıyorlar. 
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88-  Fakat o gönderilmiş (=Misak Elçisi) ve inanmış o kimseler onunla birlikte (12/108),  
şimdi (böylece) gayret ettiler (9/73) mallarıyla ve canlarıyla. Ve o şahıslar, (işte), artık onlar 
içindir o iyilikler; ve o şahıslar onlar (böylece) rahata erecek olanlardır (23/1-11).  
89-  (Đşte), hazırladı Al-lah onlar için o bahçeleri, altından nehirler akan; sürekli kalıcılar (olarak) 
onun içinde. (Đşte) budur, o koca başarıya eriş! 
90-  Ve geldiler (bazı) özür belirticiler o araplardan, izin verilsin diye kendileri için. Ve böylece 
oturdular yalan söylemiş o kimseler Al-laha ve o gönderilmişine (=Misak Elçisi; 48/11-13). 
Öyleyse, artık isabet edecektir (böylece) inkar etmiş (9/97) o kimselere, onlardan, acıklı  
bir çile (9/98)! 
91-  Yoktur o zayıfların üzerine, ve hastaların üzerine, ve --(bedenen veya zihnen şimdi  
bu hususta yeterli kapasiteye sahip olamamış olabileceklerinden ötürü, güç yetirip)-- bulamayan  
o kimselerin üzerine (böylece de) harcayıp dağıtabilecekleri -bir şey- (2/3 & 25) hiçbir sıkıntı, 
onlar (gönülden destekleyici olarak, böylece) nasihat ettikleri sürece Al-lah ve o gönderilmişi 
(=Misak Elçisi; 7/157) için. Ve yoktur (tüm) bu --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler en güzel Anlatısı (39/23) üzerinde böylelikle erdemlice çalışarak yine,  
en ilkin-- güzellik edicilerin (39/34) aleyhine de hiçbir yol! Ve Al-lah --(yukarıda anılan  
bu her iki grup için de, artık bu takdirde; 6/54 her daim)-- en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
92-  Ve (ne de) o kimselerin üzerine, ki sana geliverdikleri zaman, kendilerine (şimdi, özellikle  
bu çalışmayla; 2/25-26 ilgili bir sorumluluk) yüklemen için, dedin: Bulamıyorum (şimdi) size  
(özel olarak) yükleyebileceğim (bir sorumluluğu) onunla ilgili! yüz çevirdiler ve gözleri yaşlarla 
taşarken, hüzünle, (şimdi, bundan ötürü; 9/91) bulamıyorlar diye (böylece de) harcayacakları  
-bir şey- (2/3 & 25)! 
93-  Yol yalnızca senden izin isteyen o kimseler aleyhinedir, ve onlar zenginler (oldukları halde). 
Çünki (böylece) hoşnut oldular onlar (oturup kalmış) olmalarıyla o geride kalıcılarla birlikte; ve  
--(kendi kalplerini ilkin kendileri böylece bozup damgaladıklarından ötürü; 7/101)-- damgaladı 
Al-lah da onların kalplerinin üzerini, ve onlar (artık) anlamıyorlar. 
94-  Ve ama (hala) özür belirtiyorlar size, döndüğünüz zaman şimdi (siz) kendilerine! De ki: 
Artık özür belirtmeyin; çünki asla inanmayız size! (Çünki) muhakkak havadis verdi bize Al-lah  
o (sizin) haberlerinizi. Öyleyse, artık görecektir Al-lah (sizin) o çalışmalarınızı (41/40 & 23/63),  
ve o gönderilmişi de (=Cebrail; 2/97). Sonra döndürüleceksiniz (siz) o görünmezi ve tanık 
olunanı Bilene, ve (O) havadis verecektir size (tüm) o çalışıyor olduklarınızı (99/8). 
95-  Ve ama (yine de) yemin edecekler Al-lah (adına) size, döndüğünüz zaman şimdi (siz) 
onlara, (böylelikle) yüz çevirmeniz için kendilerinden. Öyleyse, artık (siz de) yüz çevirin 
onlardan, (çünki) şüphesiz onlar böylece (manen, ahlaken) kirlidirler (4/141). Ve --(şimdi,  
en kısa bir zamanda, derhal ve cidden böylece dönüp Ona yönelmedikleri takdirde; 4/146)-- 
onların (son) barınma yerleri o batak olacaktır (4/18); (tam) bir karşılık olarak (bu) kazanıyor 
olduklarına (4/141-142 & 33/13-14 & ...)! 
96-  Ama hala (yalan yere) yemin ediyorlar size, (böylelikle) hoşnut olasınız diye kendilerinden. 
Ve eğer (bundan ötürü, kendilerine kanıp) şimdi (siz) hoşnut olsanız bile onlardan, şüphesiz  
Al-lah asla hoşnut olmayacaktır (böyle) kalleşler (2/26) halkından! 
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97-  Ve o Araplar (=özellikle, o Đsmail oğullarına, yani Suudi Araplara bir göndermedir burada 
böylece en başta ve hassaten) en şiddetlidirler (böyle) inkarcılıkta (2/26-27) ve terslikte,  
ve en yatkındırlar (şimdi) hiç tanıyıp bilmemeye o “sınırlarını” Al-lahın bu (Kendi) gönderilmişi 
(=Misak Elçisi) üzerine bu “indirdiğinin” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Yazıtına” bir atıftır yine, en başta, burada böylece indirilmiş olan: 39/23)! Ve Al-lah (bunu) 
en bilendir, en buyurgandır. 
98-  Ve dolayısıyla, o Araplardan (=özellikle, yine o Đsmail oğullarından, yani Suudi Araplardan) 
kimi (var ki) edinip sayıyor şimdi --(Al-lahın bu yolundan engellemek için; 8/36 böylece)-- 
harcadığını bir borç, ve de (bunun sonunda) bekleyip duruyor sizin için o (felaket) çemberlerini. 
Ama (bunun sonunda) onların üzerine olacaktır (böylece) o çirkin (felaket) çemberleri (4/47 & 
6/65 & 44/10-16 & 8/50-51)! Ve Al-lah (bunu da) en işiticidir, en bilendir. 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda böylelikle aslen hz. Muhammedin (üzerine Selam 
olsun) soyundan çıkarılıp gönderileceği mutlak olarak vadedilmiş bu en kritik ve önemli  
“Misak Elçisine/Mesajına” karşı, şimdi özellikle bu Đsmail oğullarından (=Suudi Araplar) yukarıdaki 
Ayette işaret edilen tarzda hastalıklı ve art niyetli birçok kimselerin --kendilerinden önceki o Yakup  
oğullarından (=Đsraili Yahudiler) o hastalıklı ve art niyetli birçok kimseleri bu hususta aynen ve adım 
adım takip ederek-- şimdi nasıl bu en kritik ve önemli “Misak Elçisine/Mesajına” karşı birlikte ve temelde  
bu aynı hastalıklı ve çarpık metotları kullanarak (5/41 & 13/33 & 9/37 & 41/40) düşmanlık edeceklerini, 
ve bunun sonucunda –(bu büyük zulümlerinden en kısa zamanda tevbe edip, burada doğrulukla ve derhal 
böylece dönüp Ona yönelmedikleri takdirde; 3/88-89)--  yüce Al-lah tarafından nasıl dünya ve ahirette  
böylece lanetle ve şiddetle cezalandırılacaklarını (4/46-47 & 9/97-98) en evvelden beri yine aynen 
böylelikle ve açıkça işaret edip bildirmiş olan hz. Davudun (a.s.) ve de hz. Muhammedin (a.s.)  
o ibret verici ve en Mucizevi gaybi haberlerine de yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o 
“Haşmetli Bir Mucize,” ve sonra da o “Göksel Bir Mucize” dosyalarını bu bağlamlarda da muhakkak 
görmeliyiz, en ilkin.   
 
99-  Ve o Araplardan (=özellikle, yine en başta o Đsmail oğullarından, yani Suudi Araplardan) 
kimi de (var ki) böylece inanıyor (şimdi) Al-laha ve (bu) son güne (2/62), ve edinip sayıyor  
--(Al-lahın bu yolunu desteklemek için; 2/261 böylece)-- harcadığını bir yakınlıklar (vesilesi)  
Al-lahın katında, ve destekleyişler (vesilesi) o gönderilmişini (=Misak Elçisi; 7/157)!  
Dikkat, o halde, şüphesiz artık o (Al-laha) bir yakınlık (vesilesidir) onlar için; çünki (bundan 
ötürü) girdirecektir onları Al-lah o (Kendi) acımasının içine (4/175)! Şüphesiz, Al-lah  
(onlar için de artık yine bu takdirde; 6/54 her daim) en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
 
**  Yine daha önce gördüğümüz o Yakup oğullarından (=Đsraili Yahudiler) bu gibi birçok erdemli 
inananlarla birlikte (4/162), şimdi yukarıda anılan bu Đsmail oğullarından (=Suudi Araplar) bu gibi birçok 
erdemli inananların böylece içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda artık bu en kritik ve önemli 
“Misak Elçisini/Mesajını” böylelikle ve açıkça tanıyıp böylece gönülden destek vermelerinden ötürü, 
yüce Al-lah tarafından nasıl dünya ve ahirette böylece büyük bir rahmetle ve inayetle 
ödüllendirileceklerini (4/162 & 9/99) en evvelden beri yine aynen böylelikle ve açıkça işaret edip  
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bildirmiş olan hz. Davudun (a.s.) ve de hz. Muhammedin (a.s.) o hayranlık verici ve en Mucizevi  
gaybi haberlerine de yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o “Haşmetli Bir Mucize,” ve  
sonra da o “Parıltılı Bir Mucize” dosyalarını bu bağlamlarda da muhakkak görmeliyiz, en ilkin.   
  
100-  Ve yarışıp öne geçmiş o ilkler (şimdi) o göç edicilerden, ve o yardımcılardan (8/72),  
ve onları izlemiş o kimseler (böyle) güzellik (39/34) üzere; (işte), hoşnut oldu Al-lah onlardan, 
ve hoşnut oldular (onlar da) Ondan! Ve hazırladı onlar için o bahçeleri, altından nehirler akan; 
sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde, sonsuzca. (Đşte) budur, o koca başarıya eriş! 
101-  Ve (yakın) çevrenizdeki o kimselerden, o Araplardan, ikiyüzlüler (vardır), ve --(bu  
“Misak Elçisinin/Mesajının” artık böylece içinde yerleşik olduğu o Batıdaki)-- bu Đlin (27/91) 
halkı içinde de ikiyüzlülüğe alışmış (kimseler); bilmezsin şimdi (sen) onları, ve ama Biz 
biliyoruz onları. Öyleyse, çilelendireceğiz (Biz) onları --sollu & sağlı-- iki defa (7/97-98),  
sonra da --(bu durumda; 4/18 en sonunda)-- çevrilecekler (onlar) koca bir çileye doğru! 
102-  Ve (bu) diğerleri; ki (işte) itiraf ettiler (onlar) kendi kusurlarını; çünki karıştırdılar onlar 
(böyle) düzeltili bir çalışmayı (2/25) ve ardından (böyle) çirkin olanla (9/37)! Umulur ki,  
--(bu itiraflarından, ve hemen ardından derhal böylece ve doğrulukla tekrar dönüp Ona yönelmiş 
olmalarından ötürü; 25/71)-- Al-lah da dönüp yönelecektir onlara. (Çünki) şüphesiz, Al-lah  
--(bu takdirde; 25/70)-- en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
103-  Öyleyse, al şimdi sen (onların) mallarından (böyle) bir bağış (9/60), ki böylelikle 
temizleyesin onları, ve arındırasın onları onunla. Ve --(Al-lahın ve meleklerin tüm inananlar 
üzerine olan bu “desteğini” hatırlatarak da)-- destekle onları; (çünki) şüphesiz (senin) böylece 
“desteklemen” (33/43) bir huzur (kaynağıdır) onlar için. Ve Al-lah en işiticidir, en bilendir. 
104-  Bilmediler mi, şüphesiz Al-lah, (işte), Odur kabul edecek olan (böylece) dönüp (Kendisine) 
yönelişleri o hizmetkarlarından (25/70), ve de alabilecek olan (böyle) bağışları (9/60)? Ve 
şüphesiz Al-lah, (işte), Odur (bunun ardından; 25/71) en yönelici, en acıyan. 
105-  De ki: O halde, artık çalışın; ve görecektir Al-lah o çalışmalarınızı (2/25), ve o 
gönderilmişi (=Cebrail; 2/97), ve (diğer) inananlar da. Ve (sonra) döndürüleceksiniz o görünmezi 
ve tanık olunanı Bilene, ve (O) havadis verecektir size (tüm) o çalışıyor olduklarınızı (99/7). 
106-  Ve (bu) diğerleri; ki (işte) bekletilmişlerdir (onlar) Al-lahın emri için; artık ya --(bundan 
ötürü; 88/23-24)-- çilelendirebilir (O) onları, ya da --(bundan ötürü; 25/70-71)-- dönüp 
yönelebilir onlara. Ve Al-lah en bilendir, en buyurgandır. 
107-  Ama edinmiş o kimseler (şimdi) böylece (başka) bir “eğili ş yapısı,” (böylelikle) darlık 
vermek ve inkar etmek için (9/37), ve ayırmak (üzere) inananların arasını, ve gözetlemek (üzere) 
savaşmış o kimse için Al-lah ve o gönderilmişiyle (=Misak Elçisi; 108/3) bundan önce! Ve 
mutlaka (hala) yemin ediyorlar: Dilemedik (biz) böylece, ancak güzelliği (39/34)! Ama Al-lah 
tanıklık eder ki, şüphesiz onlar mutlak yalancılardır (16/86-87)! 
108-  Öyleyse, asla durma (sen) onun içinde, sonsuzca! Çünki bu --içinde halis ve doğru olarak 
Onun önünde-- “eğili ş yapısı” (17/1), böylece sakınma (39/33) üzerine kurulmuş (olan) o ilk 
günden (beri), daha/en layıktır durmana onun içinde! (Çünki) onun içinde o (inanan) kimseler 
(vardır) temizlenmeyi seviyor (olan); ve Al-lah sever (böyle) temizlenicileri (8/11)! 
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109-  Öyleyse, (şimdi) kurmuş kimse mi (kendi) yapısını (böyle) bir sakınma (2/177) üzere  
Al-lahtan, ve (böylece) bir hoşnutluk (48/29), daha iyidir, yoksa kurmuş kimse mi (kendi) 
yapısını, kenarı üzere göçecek bir uçurumun, ve uçup çakılacak onunla (sonunda) o batağın ateşi 
içine? Öyleyse, artık Al-lah --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” 
(39/23) burada böylece yine, en ilkin-- asla “iletmeyecektir” (39/23) (böyle) haksızlık ediciler 
(39/24) halkını! 
110-  Öyleyse, artık son bulmayacaktır o “yapıları,” o şey ki --(böylece art niyetle, hastalıklı  
ve çarpık bir mantık üzere, kendilerinden uydurup)-- yaptılar (13/33), bir şüphe konusu (olarak) 
kendi kalplerinin içinde, ta ki artık ancak parçalanana kadar o -hastalıklı- kalpleri (74/31)!  
Ve Al-lah (böylece) --şimdi, o sol tarafta da-- en Bilendir, --o sağ tarafta da-- en Buyurgandır 
(6/34, 115)! 
111-  Şüphesiz, Al-lah artık satın aldı o inananlardan canlarını ve mallarını, (karşılığında) 
mutlaka onlar için (olmak üzere) o (ebedi) bahçe! Đşte, (bundan ötürü) artık “savaşıyorlar” 
(onlar) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- Al-lahın o “yolunda;” ve (böylece) --o sol tarafta, o 
alt bölgede-- “öldürüyorlar,” ve --o sağ tarafta, o alt bölgede-- “öldürülüyorlar!”  
Böylece (vadedilmiş) bir sözdür (bu) Onun tarafından, bir “Gerçek” olarak, (bundan evvel)  
o Tevratta ve Đncilde ve Kuranda! Öyleyse, artık kim daha yerine getirici (olabilir) kendi sözünü 
(burada) böylece Al-lahtan? 
O halde, artık müjdeleşin (bu) alışverişinizle, o şey ki (burada) şimdi (böylece) etkinleştirdiniz!  
Ve (işte) budur, o koca başarıya eriş! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (111), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel bağlamdaki  
o en Mucizevi açılımlarına, ve yine bu bağlamda tüm bu büyük Peygamberlerin (=hz. Musa, ve hz. Đsa,  
ve hz. Muhammed a.s.) yüce Rabbimize ait 19 kodlu, bu muhteşem Planlamaları bundan evvel o Tevratta 
ve Đncilde ve Kuranda nasıl aynen ve böylelikle açıkça işaret edip en Mucizevi tarzlarda haber vermiş 
olduklarına da yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Đstisnai Bir Mucize,” ve sonra da o  
“Şanlı Bir Mucize” dosyalarını muhakkak görüp bu bağlamda tüm bunları da şimdi artık orada böylece  
ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin. 
 
112-  (Bu inananlar) artık (böylece mutlak olarak) dönüp (Ona) yönelicilerdir (66/8), (Ona) 
hizmet edicilerdir (12/40), (Onu) övücülerdir (28/70), (Onun uğrunda) gezicilerdir (4/101),  
--şimdi, o sol tarafta da-- (Ona) “yönelenlerdir,” --o sağ tarafta da-- (Ona) “eğilenlerdir” (48/29), 
emredicilerdir o tanınmış pratiği (28/70 & 7/196 & ...), ve caydırıcılardır o yabancılanmış 
pratikten (16/51 & 18/102 & ...), ve koruyanlardır Al-lahın (tüm) o sınırlarını (2/229); öyleyse, 
artık müjdele (bu) inananları (74/31)! 
113-  Ve asla olacak (şey) değildir artık bu havadisçi ve (onunla birlikte) inanmış o kimseler için, 
(onların) bağışlanma dilemeleri (böyle) ortak koşucular (9/31 & 13/33 & 6/78) için, olsalar bile 
(onlar) yakınlık sahipleri (=akrabalar, arkadaşlar, vs.), kendileri için artık (böylece) tam açığa 
çıkmasının peşinden: Şüphesiz onlar --(bundan ötürü; 4/116 & 9/7-10 & ...)-- o korlu alevin 
arkadaşlarıdır! (diye). 
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114-  Ve değil idi Đbrahimin bağışlanma dilemesi o babası için, sadece bir sözden (ötürü) onu  
söz vermiş (olduğu) ona, (böylece en baştan) (19/46-48). Ama (sonra) o vakit artık (iyice) açığa 
çıktığında onun için: Şüphesiz o (kesin) bir düşmandır Al-laha! (diye), hemen öte gitti ondan. 
(Çünki) şüphesiz, Đbrahim (Al-laha karşı) mutlak pek duyarlıydı, pek ılımlıydı. 
115-  Ve asla değildir Al-lah saptıracak bir halkı, onları ilettikten sonra, ta ki (en baştan, kesin bir 
tarzda) açık edinceye kadar onlar için --(böylece, ileride bir daha asla sapmamaları için)-- 
nelerden sakınmaları gerektiğini (16/51 & 3/80 & 18/102 & 10/18 & ...)! Şüphesiz, Al-lah  
her istem berisinde en bilendir. 
116-  Şüphesiz Al-lah, (işte), sadece Ona aittir yönetimi (17/111) (tüm) o göklerin ve yerin. 
Hayatlandırır, ve öldürür. Ve yoktur sizin için Al-lahtan başka (ne) bir (yol gösterici, koruyucu) 
rehber (18/102), ve (ne de) bir yardımcı (7/197). 
117-  Muhakkak dönüp yöneldi Al-lah o havadisçiye (=Misak Elçisi; 7/158), ve (onunla birlikte 
olan) o göç edicilere, ve o yardımcılara (8/72); o kimseler ki izlediler onu o zorluk saati içinde, 
neredeyse tam kaymasının peşinden onlardan bir bölüğün kalplerinin. Sonra (böylece) dönüp 
yöneldi (O) onlara; (çünki) şüphesiz O, onlara karşı en şefkatlidir, en acıyandır. 
118-  Ve o “Üç” üzerine de; o kimseler ki (bundan ötürü) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
en ilkin, o sol tarafta-- geride bırakıldılar! Nihayet (bundan ötürü) daraldığı zaman onların 
üzerine o yer, (tüm) genişliğine rağmen, ve daraldığında onların üzerine (kendi) canları, ve 
(sonra) artık --(burada bunu tam olarak hesap edip, iyice)-- anladıklarında: Yoktur (bu hususta) 
bir sığınak Al-lahtan, ancak --şimdi, o sağ tarafta-- Ona doğru! Sonra (bu vesileyle) dönüp 
yöneldi (O da) onlara, ta ki (onlar da) böylece dönüp (Ona) yönelsinler! Şüphesiz Al-lah,  
(işte), Odur (böylece) --şimdi, o sol tarafta da-- en Bağışlayıcı, --o sağ tarafta da-- en Acıyan! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (118), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o  
“Ekstra Bir Mucize” dosyasını --(orada, yüce Rabbimize ait 19 kodlu o muhteşem Tabloda, o üst bölgede,  
geride bırakılıp, böylece aslen en ilkin o sol tarafta yer almış olacak olan o “Üç” sayısının,  
akabinde Al-lahın oradaki o en hikmetli emriyle (böylece en temelde yine bu Ayete: 16/101 binaen,  
yine oradaki dosdoğru Matematiksel bir mantık ve prensipler üzere yeri değiştirilerek) ileriye alınıp,  
böylece o sağ tarafa iletilmiş olmasının ardından, oradaki 19 kodlu o en Muazzam sonuçlara net olarak 
ulaşabildiğimize şimdi bu açıdan da en başta ve özellikle dikkat ederek, lütfen)-- muhakkak görüp  
bu bağlamda tüm bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
119-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık (böylece) sakının Al-lahtan (39/33), ve (daima) olun 
o doğrularla (2/177) birlikte! 
120-  Ve asla olacak (şey) değildir --(bu “Misak Elçisinin/Mesajının” artık böylece içinde 
yerleşik olduğu o Batıdaki)-- bu Đlin (27/91) halkı için, ve onların çevresindeki kimseler için, o 
Araplardan (9/99), (onların) arda kalmaları Al-lahın o gönderilmişinden (=Misak Elçisi; 7/157),  
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ve tercih etmeleri (kendi) canlarını onun canından (öte). Bu, çünki şüphesiz onlar,  
(işte), isabet etmez ki (şimdi) onlara bir susuzluk, ve (ne de) bir yorgunluk, ve (ne de) bir açlık  
Al-lahın o “yolunda” (9/111); ve (bunun sonucunda) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol 
tarafta-- almazlar ki (onlar) bir “bölgeyi,” o inkarcıları öfkelendirecek (olan), ve --o sağ  
tarafta-- kuşatmazlar ki (onlar) düşmandan bir “yeri,” illaki (böylelikle) yazılır onlar için o  
(böylece de) bir düzeltili çalışma (2/25) olarak! (Çünki) şüphesiz, Al-lah asla heba etmeyecektir  
--19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler en güzel Anlatısı (39/23) üzerinde böylelikle 
erdemlice çalışarak yine, en ilkin-- o güzellik edicilerin (39/34) ücretini! 
121-  Ve harcayıp dağıtmazlar ki onlar (böyle de) bir “harcamayı” (8/3), küçük veya büyük,  
ve yarıp aşmazlar ki onlar (böyle de) bir “vadiyi” (13/17), illaki (böylelikle) yazılır onlar için o,  
Al-lahın onları ödüllendirmesi için (bu) çalışıyor olduklarının (2/25) en güzeliyle! 
122-  Ve (ama) değildir o inananlar harekete geçecek, hepten! Çünki olmalı değil mi, her 
bölükten bir ekip, (kendi) içlerinden, bir zümre ki oturup yoğunlaşacak o “Ergi” (48/28) içinde, 
ve uyaracak (kendi) halklarını, (onlar) döndükleri zaman kendilerine; ta ki onlar --(Al-lahın  
tüm bu emirlerini ve yasaklarını çiğnemekten de her daim böylece ve gereğince)-- kaçınsınlar 
(3/28 & 3/30 & 5/92 & ...)! 
123-  Ey inanmış o kimseler, o halde --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece-- “savaşın” 
(9/111) sizi sarıveren o kimselerle, o “inkarcılardan,” ve bulsunlar (onlar) sizin içinizde --o alt 
bölgede de-- (böylece) bir katılık (9/73)! Ve bilin ki, şüphesiz Al-lah artık (her daim, böyle) 
sakınanlarla (2/177) birliktedir.  
124-  Ve (şimdi) bir “Bölüm” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Bölümlerinin”  
o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en başta: 2/25) indirildiği zaman, onlardan kimi  
(var ki) diyor: Hanginiz (var ki) arttırdı onu (şimdi) bu (Bölüm) inançta? Ve ama inanmış o 
kimseler; işte, (böylece) arttırdı (o) onları inançta (74/31), ve onlar (bundan ötürü) 
müjdeleşmektedirler! 
125-  Ve ama kalplerinin içinde (böylece) bir hastalık olan (74/31) o kimseler; işte, (böylelikle) 
arttırdı (o) onları tersliklerinin üzerine terslikte, ve öldüler ve onlar hala (böylece) inkarcılar 
(74/31) iken! 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından böylelikle gönderileceği 
mutlak olarak vadedilmiş bu “Misak Elçisine” şimdi Onun tarafından --şu ana dek-- lutfedilmiş olan                            
--o toplam 21 adet-- 19 kodlu, muhteşem Planlamaların herbirine de yüce Rabbimiz tarafından  
yukarıda böylece ayrı ve müstakil birer “Bölüm” (=Suretun) olarak gönderme yapılmış olmasından,  
bu 19 kodlu, muhteşem Planlamaların sonuçta nihai olarak Onun katında toplam 114 adet olabileceğini 
şimdiden böylece de kuvvetle çıkarabiliriz buradan. Dolayısıyla, yüce Rabbimiz ileride yine bizzat bu 
Misak Elçisi vasıtasıyla, veya bu hususta onu doğrulukla izlemiş olacak tüm bu erdemli Đnananlar (7/196) 
vasıtasıyla, tüm bu “Đşaretlerini” birer birer göstermeye devam edebilir böylece (21/37)! (3/144 & 25/4)  
Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli ilk husus, tüm bu müstakbel 19 kodlu, muhteşem 
Planlamalar şimdi buradakiler gibi hep tam karşılıklı ve adaletli olarak, ve hep bu aynı dosdoğru ve  
hiç çelişkisiz Đlahi Prensipler (18/1-2) üzere olmalılar; eğer onlarda bu açıdan herhangi bir eğrilik veya 
çelişki var olur ise, o vakit onlar asla yüce Rabbimizden olarak kabul edilmemelidirler, en ilkin (4/82)!  
 
 
 



Bölüm  9 & 10           200 
______________________________________________________________________________  
 
 
 
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli ikinci husus ise, ileride bunları böylece doğrulukla ve  
birer birer tespit edip ortaya koyabilecek bu gibi kimseler (3/144 & 25/4), bunun ardından ancak hem de  
bu “Misak Elçisinin” burada izlemiş olduğu bu en temel Đlahi emir ve prensipler altında hareket ettikleri 
sürece (6/114) dünya ve ahirette böylece erdemli Đnananlar (7/196) olarak onunla birlikte olabilirler;  
bu en temel Đlahi emir ve prensipleri (6/114 & 4/105 & 12/108) terkedip, bunun yerine kendi hevalarıyla 
hareket edecek olanların ise bu “Misak Elçisiyle” dünya ve ahirette hiçbir yakınlıkları ve ilişkileri  
asla olamaz (26/215-216 & 49/2).   
 
126-  Öyleyse, (hala) görmüyorlar mı, şüphesiz onlar şimdi --(bu gibi çeşitli afetlerle; 6/65)-- 
inletiliyorlar her yılın içinde bir defa, veya iki defa; ama sonra (yine de) dönüp (Ona) 
yönelmiyorlar, ve onlar hala burada (böylece) “Anışlık” almıyorlar (74/31)? 
127-  Ve (şimdi) bir “Bölüm” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Bölümlerinin”  
o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en başta: 2/25) indirildiği zaman, bakıp gözledi 
onların bazısı bazısına doğru, (alaycı bir şekilde birbirlerine şöyle sorarak): O halde, görüyor mu 
(şimdi) sizi --(gökten bunu indirmiş olan)-- hiç Biri (67/9)? Sonra çevrilip gittiler.  
Ve (bundan ötürü) çevirip götürdü Al-lah da (onların) kalplerini, çünki şüphesiz onlar  
--(bu durumda; 41/5)-- asla kavramayacak bir halktır (2/171)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.        
1-  Elif, Lam, Ra.   
Đşte, bu (başlangıç harfleri) “işaretleridir” (3/7) o “Yazıtın” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23), en buyurgan!       
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (1), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o  
“Devasa Bir Mucize 2” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece  
ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
2-  Peki, (şimdi) ahali için şaştırıcı mı oldu, (böylece) esinlememiz bir adama (=Misak Elçisi; 
43/43-44), (kendi) içlerinden: Öyleyse, haydi uyar o ahaliyi, ve müjdele şimdi (böylece)  
inanmış (2/25-26) o kimseleri: Şüphesiz, onlar için bir doğruluk basamağı (var olacaktır), 
Yetkelerinin katında! (diye)? Ki şimdi (derhal) dedi o inkarcılar (2/26-27): Şüphesiz bu, açık bir 
sihirbazdır! 
 
 
 
 
 
 



Bölüm  10           201  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
3-  Şüphesiz, (sizin) -tek- Yetkeniz o Al-lahtır (42/10), o Kimse ki yarattı o gökleri ve yeri 
(böylece) altı günde (41/9-12), sonra (egemence) dikeldi o --(tüm evrenin/evrenlerin dışında ve 
üstünde olan)-- o Tahtın üzerinde (70/4). Böylece --(ezelden ebede, her daim, oradan)-- çekip 
çevirmektedir O (tüm) o emri (32/5). Yoktur hiçbir aracı, sadece ancak böylece (Onun) izninin 
peşinden (53/26). Đşte, budur Al-lah, (sizin) -tek- Yetkeniz (42/10); öyleyse, artık (böylece) 
hizmet edin (sadece) Ona (12/40)! O halde, hala “Anış” almayacak mısınız (39/23)?      
4-  Ona doğrudur o (son) dönüş yeriniz, topluca; sözüdür (bu) o Al-lahın, bir gerçek (olarak). 
Şüphesiz O başlatıyor o yaratışı, sonra yineliyor onu. Mutlaka ödüllendirecektir şimdi (böylece) 
inanmış ve o Düzelticilikler için çalışmış (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru çalışmalara bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 
2/25-26) o kimseleri, adaletle! Ama şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler; (işte), 
onlar için kaynardan bir içecek (vardır), ve acıklı bir çile, (böylece) inkar ediyor (2/26-27) 
olduklarından ötürü! 
5-  Odur o Kimse ki (böylece) kıldı o Güneşi (asli) bir ışıltı (kaynağı), ve o Ayı (yansıtıcı) bir 
ışık, ve ölçüp kıldı o (Aya) o evreleri de. Böylelikle bilmeniz içindir (bu Güneş ve/veya Ay)  
o senelerin sayısını, ve --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- o hesabı da (7/54)! (Çünki) yaratmadı 
Al-lah bunu, sadece (böylelikle de) bir “Gerçek” (39/41) olarak!  
Đşte, O (böylece) --sollu & sağlı-- ayırt ediyor o “Đşaretleri” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7)  
(bunları) bilen bir halk için! 
6-  Şüphesiz, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- o “Gecenin,” ve --o sağ tarafta--                          
o “Gündüzün” (böylece) ardarda gelişinde, ve Al-lahın (böylece) yarattığı (şeylerde) o göklerin 
ve yerin içinde (6/38), (böylelikle) mutlak --matematiksel-- “Đşaretler” (=en başta, yine özellikle  
19 kodu ile taçlandırılmış olan o en özgün Fibonacci Dizisine göre, yüce Rabbimiz tarafından 
böylelikle yine en üstün “Matematiksel Hesaplar” üzere böylece ikişerli, Simetrik mükemmel 
“eşler” halinde yaratılmış olan tüm o muazzam planlara, yapılara, organlara da en önemli bir 
atıftır burada bu böylece; 41/53) vardır, artık (böylelikle) sakınacak (39/33) bir halk için! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (6), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel bağlamdaki  
o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Göksel Bir Mucize,”  
ve sonra da o “Altın Oranlı Bir Mucize” dosyalarını muhakkak görüp bu bağlamda tüm bunları da  
şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
7-  Ama şüphesiz, (hala) ümit etmeyen o kimseler (böylece) Bize kavuşmayı (10/15), ve  
hoşnut olmuşlar bu yakın hayatla ve yatışmışlar onunla, ve o kimseler ki onlar (bundan ötürü)  
o “Đşaretlerimizden” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin”  
o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) -ilgisiz- habersizler (olmuşlar); 
8-  (Đşte) o şahıslar, --(bu duyarsızlıklarından ve kalleşliklerinden; 2/26 en kısa zamanda 
vazgeçip, burada derhal ve doğrulukla böylece Al-laha yönelmedikleri takdirde; 3/89)-- onların 
(son) barınma yerleri o ateştir, (bu) kazanıyor olduklarından (22/72 & 20/126) ötürü. 
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9-  Ama şüphesiz, şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için çalışmış (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru çalışmalara  
bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler; (işte), artık --19 kodlu o  
Tablolarda da-- böylece “iletmektedir” (39/23) onları Yetkeleri, (bu) inançlarından dolayı;  
(ve bunun sonucunda, ahirette ve ebeden) altlarından nehirler akmakta (olacaktır), o armağan 
bahçelerinin içinde! 
10-  (Onların) o çağrıları, orada: Saygı duyulansın Sen, ey Al-lahımız! ve (onların) o kutlamaları, 
orada: Selam! ve en sonu da (onların) o çağrılarının: Öyleyse, (tüm) övgü (yalnızca) Al-lah 
içindir, (tüm) o kalabalıkların Yetkesi! (şeklinde olacaktır). 
11-  Ve eğer (şimdi) acele ettirse Al-lah ahali için o kötülüğü, onların acele istemesi (gibi)  
o iyiliği, mutlaka (hemen) kılınıp bitirilmiş (olurdu) onlar için o belirli süreleri. Ama (şimdi) 
böylelikle bırakırız (Biz) ümit etmeyen o kimseleri (böylece) Bize kavuşmayı (10/15) bu 
taşkınlıkları (7/185-186) içinde, bocalıyorlar (olarak). 
12-  Ve (şimdi) dokunduğu zaman o insana bir darlık, (hemen) çağırdı Bizi, yanı üzere (yatmış) 
iken, veya oturmuş iken, veya ayakta dolaşır iken; ama o vakit kaldırdığımızda (Biz) ondan  
o darlığını, (derhal) geçip gitti, sanki Bizi (hiç) çağırmamış gibi o darlık için, kendisine  
dokunmuş (olan)! Đşte, böylece süslendi (şimdi) o aşırılık edicilere (20/127) bu çalışıyor 
oldukları (9/37 & 13/33 & ...)!  
13-  Ve muhakkak (böylece) yıktık (Biz) o nesilleri sizden önceki, o vakit haksızlık ettiklerinde 
(29/40). Ve gelmişti onlara da o gönderilmişleri o “Açık Belgelerle” (20/133), ama (yine de) asla 
olmadılar inanacak. Đşte, (Biz de) böylece cezalandırırız (tüm) o cürümkarlar (7/40) halkını! 
14-  Sonra da kıldık (Biz) sizi ardıllar o yerin içinde, onların peşinden, ta ki (şimdi) bakıp 
gözleyelim diye: Siz nasıl “çalışacaksınız” (2/25 X 29/4)? 
15-  Ve ama (şimdi) aktarıldığı zaman onların üzerine o apaçık “Đşaretlerimiz” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 6/4 = 26/5), dediler ümit etmeyen o kimseler (burada) böylece Bize kavuşmayı: 
Öyleyse, haydi (şimdi) getir --o sol tarafta-- bir Okunuş, bunun dışında, veya --o sağ tarafta-- 
değiştir onu! De ki: Asla olacak (şey) değildir benim için, onu değiştirmem (kendi) canımın 
arzusuyla! Ancak izliyorum (ben), sadece bana doğru (burada) böylece esinleneni (43/43-44 & 
75/17-19)! O halde, şüphesiz ben korkarım, eğer (bu hususta) baş kaldırırsam Yetkeme (6/34), 
koca bir günün çilesinden! 
 
**  Yukarıda işaret edilen tarzda bu tip bazı hastalıklı ve art niyetli kimselerin, şimdi yüce Rabbimize ait 
19 kodlu, tüm o --mantıksal ve hesapsal açıdan-- tam karşılıklı ve hiç çelişkisiz olarak takdir edilmiş olan 
tüm bu kusursuz ve mükemmel Planlamaları (4/82 & 18/1-2) temelden bozup geçersiz kılabilmek için 
başvuracakları tüm bu tip hastalıklı ve art niyetli itirazları en evvelden yine böylece en Bilge bir şekilde 
haber verip, bunların herbirinin dosdoğru ve mükemmel cevaplarını da halihazırda en Hikmetli bir tarzda 
ortaya koymuş olan yüce Rabbimize ait tüm bu gibi en mucizevi Ayetlere yakından ve bütünüyle tanık 
olabilmek için, lütfen, şimdi o “Göksel Bir Mucize,” ve sonra da o “Haşmetli Bir Mucize” dosyasını da  
bu bağlamlarda da tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin.   
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16-  De ki: Eğer Al-lah isteseydi, asla aktarıp iletemezdim (ben) --o sol tarafta-- onu (şimdi)  
size, ve de asla idrak ettirmezdi (O) --o sağ tarafta-- size onu! Ve muhakkak kaldım (ben)  
sizin içinizde --(bunlardan tamamen habersiz iken; 11/49)-- bir ömür, bundan önce.  
Öyleyse, (şimdi) hala (bunu) akletmeyecek misiniz (21/10)? 
17-  O halde, (şimdi) kim daha haksız (olabilir) uydurmuş kimseden Al-lah üzerine (böylece) 
yalanı (16/86-87), ve de (böylelikle) yalanlamış Onun (bu) “Đşaretlerini” (6/4 = 26/5)? O halde, 
şüphesiz o ki, asla rahata eremeyecektir (bu) cürümkarlar (7/40)! 
18-  Ve hizmet ediyorlar, Al-lahtan başka (12/40), onlara asla darlık veremeyecek olanlara, ve 
onlara asla fayda veremeyecek (5/76)! Ve de diyorlar: (Çünki) işte, bu şahıslar “aracılarımızdır” 
bizim, Al-lahın katında! De ki: Yoksa böylece havadis mi veriyorsunuz (siz) şimdi Al-laha, 
(Onun) bilmediği (bir şeyi) o göklerin içinde ve yerin içinde? Saygı duyulandır O, ve uzaktır  
onların --(bu Melekleri, ve/veya Peygamberleri böylece Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak 
kurtarıcı “aracılar” olarak edinip)-- ortak koşmalarından (21/28)! 
19-  Ve (en başta) değil idi o ahali, sadece tek bir kitle; ama (sonra) çelişkiye düştüler.  
Ve eğer olmasaydı bir kelime (böylece en evvelden beri karar kılınıp) geçmiş (olan) Yetkenden, 
mutlaka (hemen) kılınıp bitirilirdi şimdi (o emir) onların arasında, hakkında çelişkiye düştükleri  
(o şeylerde) (6/164). 
20-  Ama (hala) diyorlar: O halde, değil miydi indirilmeli (şimdi) onun üzerine (böyle) bir  
Đşaret (21/5) Yetkesinden? De ki: O görünmez (81/24-27) yalnızca Al-laha aittir! Öyleyse, artık 
gözleyin (6/158); şüphesiz ben de sizinle birlikte gözleyenlerdenim! 
21-  Ama (şimdi) tattırdığımız zaman (Biz) o ahaliye bir acıma, kendilerine dokunan bir darlığın 
peşinden, o zaman (buna rağmen, yine de) onlar için (bir alışkanlık oluyor) derhal (çarpık) düzen 
kurma o “Đşaretlerimize” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin”  
o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) karşı! De ki: (Fakat) Al-lah 
daha/en hızlıdır böylece (düzgün) düzen kurmada (6/115)! O halde, şüphesiz, o (melek) 
gönderilmişlerimiz (şimdi) yazıyorlar (50/17-18) sizin bu (çarpık) düzen kurduklarınızı (13/33)! 
22-  Odur o Kimse ki (böylece) gezdiriyor sizi o karada ve denizde. Nihayet (hazır) olduğunuz 
zaman o geminin içinde, ve (şimdi) yüzdürüp götürüyorlar (iken) onları serin bir rüzgarla, ve 
coştuklarında onunla, (bir anda) geldi ona esip savurucu bir rüzgar, ve geldi onlara o dalgalar  
her taraftan; ve (artık) sezip anladıklarında, şüphesiz kendileri artık (tamamen) kuşatıldılar 
onlarla! (diye), (derhal) dua edip çağırdılar Al-lahı, (böylece) has kılıcılar (olarak) Onun için  
o Ergiyi (39/2-3), (ve dediler): Eğer (şimdi) kurtarırsan (Sen) bizi bundan, mutlaka olacağız  
(biz de) o şükredicilerden! 
23-  Ama o vakit kurtardığında (O) onları, o zaman onlar derhal (yine) yozlaşıyorlardı o yerin 
içinde (bu) “Gerçeğin” dışındakilere (45/6-7) dayanarak! Ey ahali, öyleyse, artık (bilin ki),  
bu yozlaşmanız yalnızca (kendi) canlarınızın aleyhinedir; çünki bu, (sadece) bir geçimliğidir  
bu yakın hayatın. Sonra Bize doğru olacaktır o (son) dönüş yeriniz, ve havadis vereceğiz (Biz de) 
size (bu) çalışıyor (23/63 & 41/40) olduklarınızı! 
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24-  Bu yakın hayatın örneği, yalnızca bir su gibidir; ki indirdik onu gökten, ve (sonra) karıştı 
onunla o yerin bitkileri, yediğinden o ahalinin ve de o davarların; nihayet takındığı zaman o yer 
(böylece) güzelliklerini ve süslendiğinde, ve sandığı (zaman) onun halkı, (artık) şüphesiz onlar 
(tam olarak) ölçüp güç yetiricilerdir onun üzerine! (diye), geliverdi ona (Bizim) o emrimiz 
geceleyin veya gündüzleyin, ve (böylece) kıldık onu (hepten) biçilmiş, sanki (hiç) zengin 
olmamış gibi dün!  
(Đşte), böylece --sollu & sağlı-- ayırt ediyoruz o “Đşaretleri” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7)  
(bunları) düşünüp anlayacak bir halk için! 
25-  Ve (işte), Al-lah (böylece) çağırıyor o selam diyarına (5/16); ve --19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” burada böylece yine, en ilkin-- “iletiyor” (39/23),  
kimi isterse (13/27), (böylece) ayakta duran bir yordama (6/161)! 
26-  O halde, artık --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler en güzel Anlatısı (39/23) 
üzerinde böylelikle erdemlice çalışarak yine, en ilkin-- güzellik etmiş (39/34) o kimseler için  
en güzeli, ve artanı da (var olacaktır) (4/173). Ve asla kaplamayacaktır (onların) yüzlerini  
(ne) bir karaltı, ve (ne de) bir horluk. Đşte, o şahıslar o bahçenin arkadaşlarıdır, onlar onun içinde  
sürekli kalıcıdırlar! 
27-  Ve ama şimdi (böylece) kazanmış o kimseler (bu) çirkinlikleri (9/37 & 13/33 & ...),  
o halde, bir çirkinliğin karşılığı onun benzeriyledir. Öyleyse, artık kaplayacaktır onları bir 
horluk; yoktur onlar için Al-lahtan hiçbir koruyucu! Sanki kesinlikle bürünmüş gibi (olacaktır)  
onların yüzlerinin (bir yanı) geceden bir parçayla, kararmış (olarak). Đşte, o şahıslar o ateşin 
arkadaşlarıdır, onlar onun içinde sürekli kalıcıdırlar! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayette, yüce Rabbimiz tarafından böylece tarif edilmiş bu tarz hastalıklı ve art niyetli 
kimseler burada Onun içlerinde hiçbir kusuru ve çelişkisi asla olmayan tastamam ve dosdoğru bir tarzda 
(18/1-2 & 4/82) böylece tam karşılıklı ve en mükemmel olarak takdir edip yaratmış olduğu 19 kodlu,  
tüm bu muhteşem Planlamalarını bu tarz hastalıklı ve art niyetli metotlarla (13/33 & 9/37 & 5/41 & ...) 
haksız yere her iki tarafta bozup bunları böylece özellikle bir taraflarında ebeden sakat, dengesiz, ve 
bozuk bırakmaya çalışmış olacakları için, ahirette yüce Rabbimiz tüm insanları parmak uçlarına kadar 
böylece tekrar ve aynen yarattığı zaman (75/4), bu kez bu tip inkarcıların oradaki o (özellikle, ilkin yine 
orada da tam karşılıklı ve en mükemmel olarak takdir edip yaratmış olacağı) o DNA kodlarını orada 
akabinde derhal bozup sakatlayarak onları böylece burada yaptıkları bu çirkinliğin tam bir benzeriyle  
--(burada en kısa zamanda bu büyük kalleşliklerinden ve zulümlerinden dönüp, şimdi derhal ve 
doğrulukla böylece Ona yönelmedikleri takdirde; 3/88-89)-- özellikle bir taraflarında böylece ebeden 
sakat, kararmış, ve bozuk bırakarak böylece de tam hakkıyla cezalandıracak olmalıdır (40/40).   
(*Bu dünyadaki bu tür genetik sakatlıkların ise, elbette şimdi bununla hiçbir ilişkisi yoktur, bunlar sadece 
şimdi buradaki bu imtihanın bir parçasıdır. Bu dünyadaki böyle her tür sakatlığa (24/61) sabredip, burada 
doğrulukla ve azimle Ona yönelen her erdemli insan ahirette buna karşılık genetik açıdan da tam ve 
sapasağlam olarak cennette böylece ebeden kalmak üzere en güzel ve ölümsüz bir surette tekrar 
diriltilecektir, yüce Rabbimiz tarafından burada tüm erdemli inananlara böylece verilmiş kesin bir söz ve 
müjde üzere; 95/4-6 & 9/91 & 48/17)!    
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28-  Ve (o) gün, toplayıp biraraya getirdiğimizde onları, topluca; sonra diyeceğiz (böylece)  
ortak koşmuş (9/31) o kimselere: O halde, (şimdi) olduğunuz yerde (kalın), siz ve o ortaklarınız!  
Ve ayırıp açtık Biz (şimdi) onların arasını. Ve dedi o ortakları: Siz bize hizmet ediyor değildiniz! 
29-  Ve işte, (şimdi) yeter Al-lah bir tanık (olarak) bizim ve sizin aranızda. Çünki (biz) kesinlikle 
sizin (bize olan) bu hizmetkarlığınızdan (3/79-80) mutlak habersizler idik (46/5)! 
30-  (Đşte), orada artık (böylece) görüp test etmiş (olacak) her can, (kendi) yapıp ettiğini. Ve artık 
(böylece) döndürüldüler onlar (orada) Al-laha doğru, o -tek- gerçek “Rehbercileri” olan (7/196). 
Ve terkedip bıraktı (şimdi) onları --(burada böylece Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak 
“rehberler” olarak edinip) uyduruyor oldukları (18/102)! 
31-  De ki: Öyleyse, kim --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- böylece besliyor (2/25) sizi o 
gökten ve yerden? Veya kim --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- yönetiyor o işitme ve 
görmeleri? Ve kim --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- çıkarıyor o hayatlıyı o ölüden, ve 
çıkarıyor o ölüyü o hayatlıdan (3/27)? Ve kim (böylece) çekip çeviriyor o “Emri” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Emrine” de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 
42/52)? Ve diyecekler: Al-lah! Öyleyse, (sen de) de ki: O halde, hala (böylece)  
sakınmayacak mısınız (39/33)? 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (31), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi ilkin yine o  
“Enfes Bir Mucize,” ve sonra da o “Ulaştıran Bir Mucize” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda  
tüm bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
32-  Đşte, budur Al-lah, (sizin) -tek- gerçek Yetkeniz (42/10)! Öyleyse, artık nedir o (gelen)  
bu “Gerçeğin” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 45/6) peşinden, sadece bu (tarz) sapkınlıklar (45/7)! O halde, nasıl  
(oluyor da) hala (böyle) çevrilip gidiyorsunuz? 
33-  Đşte, artık böylelikle hak oldu Yetkenin --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli-- “Kelimeleri” 
(14/24-25) şimdi (böylece) kalleşlik etmiş (2/26) bu kimselerin aleyhlerine; ki şüphesiz onlar  
--(bu kalleşliklerinden; 2/26 en kısa zamanda vazgeçip, burada derhal ve doğrulukla böylece  
Al-laha yönelmeyi; 3/89 katiyen istemedikleri sürece; 41/5)-- asla inanmazlar (2/25-27)! 
34-  De ki: Öyleyse, şimdi var mıdır sizin (bu) ortaklarınızdan (42/21), başlatacak (bir) kimse o 
yaratışı, sonra yineleyecek onu? De ki: Đşte, Al-lah --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol  
tarafta-- başlatıyor o “yaratışı,” sonra --o sağ tarafta-- yineliyor onu! Öyleyse, nasıl (oluyor da) 
hala (böyle) dönekleniyorsunuz (45/7)?  
35-  De ki: Öyleyse, şimdi var mıdır sizin (bu) ortaklarınızdan (9/31), iletecek (bir) kimse  
o Gerçeğe? De ki: Đşte, Al-lah --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- böylece iletiyor o “Gerçeğe” 
(39/41)! Öyleyse, artık (böylece) ileten kimse mi o “Gerçeğe” (39/41) daha layıktır --(böylelikle  
tek Rehber olarak)-- izlenilmeye (7/3), yoksa o asla iletemeyecek olan kimseler mi, sadece ancak  
--(en başta kendileri Onun tarafından)-- iletilmeye (muhtaç olan) (18/102)? Öyleyse, hala nedir  
sizin için, nasıl (oluyor da) hala (böyle) buyruk veriyorsunuz (6/136)? 
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36-  Ve (çünki) izlemiyor onların çoğu, sadece (bu tip aldatıcı sahte) sanıları (6/112-113). Ama 
şüphesiz, (bu tip aldatıcı sahte) sanılar fayda veremez (şimdi) o Gerçekten (39/41) yana, hiçbir 
istemle! Şüphesiz, Al-lah en bilendir onların (bu) yaptıklarını. 
37-  Ve asla değildir bu “Okunuş” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 36/69) uydurulabilecek (bir şey) Al-lahtan 
başkası (tarafından)! Ve fakat (böylece) -yerine getirip- doğrulamasıdır (o) kendinden önceki o 
şeyin (=Tevrat, ve Đncil, ve Kuran; 3/3-4), ve (böylece de) --sollu & sağlı-- ayırt edilmesidir 
(burada) o “Yazıtın” (39/23)! Öyleyse, asla yoktur şüphe onun içinde, (tüm) o kalabalıkların 
Yetkesindendir! 
38-  Ama yoksa (hala) diyorlar mı (onlar): (Kendisi) uydurdu onu? De ki: Öyleyse, haydi  
(siz de) getirin bir “Bölüm” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Bölümlerinden”  
--özellikle, bu gibi en büyüklerinden; 2/23-- o (her) birine bir atıftır burada böylece, en başta: 
2/25) onun benzeri (olacak), ve çağırın güç yetirebildiğiniz her kimseyi Al-lahtan başka, eğer 
doğrular idiyseniz! 
39-  Hayır, (şimdi) böylece yalanladılar (onlar) -hakkıyla- kuşatamadıklarını onun bilgisini 
(4/166), ve onlara henüz gelivermemiş (olanı) onun (bu) yorumu (38/88)! Ve böylece 
yalanlamıştı onlardan önceki o kimseler de. Öyleyse, artık gözle, nasıl oldu o haksızlık edicilerin 
(39/24-26) sonu! 
40-  Ve onlardan kimi (var ki) şimdi (böylece) inanıyor ona (2/25-26), ve onlardan kimi (var ki) 
şimdi (böylece) inanmıyor ona (2/26-27). Ve Yetken en bilicidir o bozguncuları (2/27)! 
41-  Ve eğer (hala) yalanlarlarsa seni, de ki: O halde, artık benim içindir benim (bu) çalışmam 
(2/25), ve sizin içindir sizin (o) çalışmanız (23/63)! Siz ötesiniz benim (bu) çalıştığımdan (2/25), 
ve ben de öteyim sizin (o) çalıştıklarınızdan (23/63)! 
42-  Ve onlardan kimi (var ki) şimdi (gelip) kulak veriyor sana doğru; ama sen mi işittireceksin  
o sağırlara, eğer (onlar) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafı-- hiç (işitip) akletmiyor 
idiyseler? 
43-  Ve onlardan kimi (var ki) şimdi (gelip) gözlüyor sana doğru; ama sen mi ileteceksin  
o körleri, eğer (onlar) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafı-- hiç (bakıp) görmüyor  
idiyseler?   
44-  Şüphesiz, Al-lah asla haksızlık etmez ahaliye, hiçbir istemle. Ve fakat o ahali böylece                               
--19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” de (39/23) yalanlayıp nankörlük 
ederek-- (kendi) canlarına haksızlık ediyorlar (39/24)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (42-43), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi yansımalarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o  
“Ulaştıran Bir Mucize” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece  
ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
 
 
 
 
 



Bölüm  10           207  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
45-  Ve (o) gün, toplayıp biraraya getirdiğinde onları, sanki (bu dünyada) kalmamışlar gibi, 
sadece gündüzden bir saat (kadar), (orada) artık birbirlerini (iyice) tanıyacaklar aralarında.  
Ve muhakkak kaybetti (şimdi) yalanlamış o kimseler (böylece) Al-laha kavuşmayı (10/15), ve 
(dolayısıyla) olmamışlar --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) 
burada böylece yine, en ilkin-- “iletilenler” (39/23-24)! 
46-  Ve eğer (şimdi) gösterirsek (Biz) sana onlara söz verdiğimiz o şeylerin (bu gibi) bazısını  
(44/10-16 & 17/7-8 & 9/97-98 & ...), veya vefat ettirirsek seni (bunlardan önce), Bize doğrudur 
onların o (son) dönüş yerleri. Sonra, Al-lah tanık (olacaktır) onların -burada- (tüm) o yaptıkları 
üzerine. 
47-  Ve her kitle için bir gönderilmiş (vardır). Ve --(ahirette, hep birlikte Onun huzuruna)-- 
geldiği zaman (onların) o gönderilmişleri, artık kılınıp bitirilir onların arasında (o emir), adaletle. 
Ve onlar asla haksızlığa uğratılmazlar (39/68-69). 
48-  Ve ama (hala) diyorlar: O halde, ne zamanmış bu söz (10/46), eğer doğrular idiyseniz? 
49-  De ki: Asla malik olamam (ben) kendi canım için dahi (ne) bir darlığa, ve (ne de) bir 
faydaya, sadece (her vakit) Al-lah ne isterse (o olur). Her kitle için bir belirli süre (vardır); ve 
geldiği zaman o belirli süreleri, artık sonraya bırakılmazlar (onlar) bir saat (bile), ve öne de 
alınmazlar. 
50-  De ki: Öyleyse, (şimdi) gördünüz mü, eğer artık geliverirse size Onun (bu) çilelendirmesi  
(52/45-47) gece vakti, veya gündüz vakti, neden şimdi (böyle) acele ediyor onun için  
(bu) cürümkarlar (7/40)? 
51-  Sonra mı, onun artık böylece düşüp gerçekleştiği zamandan, inanmış (olacaksınız) ona?  
Şimdi mi (6/158)? Ve muhakkak onun için acele ediyor idiniz! 
52-  Sonra denilmiş (olacak) --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” 
(39/23) böylece yalanlayıp nankörlük ederek-- haksızlık etmiş (39/23-24) o kimselere: O halde, 
haydi tadın (şimdi) o sürekli çileyi (8/50-51)! Cezalandırılacak mıydınız (siz), sadece ancak  
(bu) kazanıyor olduklarınızla (39/24)? 
53-  Ve ama (hala) havadis soruyorlar senden: Gerçek midir o (diye)? De ki: Elbette, ve Yetkeme 
(andolsun ki), şüphesiz o (böylece) mutlak bir “Gerçektir” (10/55); ve öyleyse, asla değilsiniz siz 
aciz bırakabilecekler (34/5)! 
54-  Ve eğer şüphesiz, şimdi --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” 
(39/23) böylece yalanlayıp nankörlük ederek-- haksızlık etmiş (39/24) o her can için (olsaydı)  
o yerin içinde ne (varsa), --(ahirette, o şiddetli azaptan kurtulmak için)-- mutlaka fidye (olarak) 
verirdi onu. Ve gizleyecekler (içlerindeki) pişmanlığı, gördükleri o vakit o çileyi! Ve kılınıp 
bitirilecek (o emir) onların arasında, adaletle! Ve (böylelikle) onlar asla haksızlığa uğratılmamış 
olacaklar (10/44). 
55-  Dikkat, şüphesiz Al-lah içindir, (tüm) o göklerin ve yerin içindekiler (16/49-50).  
Dikkat, şüphesiz Al-lahın o sözü bir Gerçektir (9/111 & 10/46); ve fakat onların çoğu (hala) 
bilmiyorlar. 
56-  O hayatlandırır, ve öldürür; ve --(buradaki ölümün hemen akabinde, herbir kimse derhal ve 
böylece)-- Ona doğru döndürülüyorsunuz (56/83-93)! 
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57-  Ey ahali, (işte), artık muhakkak geldi size (burada) böylece bir “Öğüt” Yetkenizden,  
ve bir “Şifa” o göğüslerin içindekine, ve (böylelikle) bir “Đleti” (=19 kodlu, o ikişerli,  
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada yine, en başta: 39/23) ve bir “Acıma” 
artık (böylece) inananlar (2/25-26) için! 
58-  De ki: Öyleyse, artık Al-lahın (bu) “Lütfuyla” ve (bu) “Acımasıyla,” işte, (yalnızca) bununla 
coşsunlar! Çünki bu, daha iyidir onların (tüm) o toplayıp yığdıklarından (18/46). 
59-  De ki: Öyleyse, (şimdi) gördünüz mü Al-lahın o indirdiğini --19 kodlu o Tablolarda da-- 
sizin için o “besinden” (2/25), ve kıldınız (siz) şimdi ondan --o sol taraf için-- yasak, veya  
--o sağ taraf için-- yasal (Al-lah tarafından asla irade edilmemiş olan bazı geçersiz kelimeler)? 
De ki: Al-lah mı izin verdi şimdi (bunlara) sizin için, yoksa (böylece) Al-lah üzerine  
uyduruyor musunuz (13/33)? 
60-  O halde, nedir sanıları, (şimdi) uyduran o kimselerin Al-lah üzerine (böylece) yalanı  
(16/86-87), o kalkış günü (hakkında)? Şüphesiz, Al-lah artık (böylece) mutlak bir “Lütuf”  
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Lütfuna” bir atıftır burada böylece yine,                         
en başta: 10/58) sahibidir ahali üzerine, ve fakat onların çoğu (hala) şükretmiyorlar! 
61-  Ve olmazsın ki (sen) şimdi herhangi bir iş içinde, ve okuyup algılamazsın ki ondan,  
o “Okunuştan” (36/69) (herhangi bir bilgi), ve çalışmazsınız ki (siz) şimdi herhangi bir 
çalışmaya, mutlaka olmaktayız (Biz) sizin üzerinize tanıklar, (siz) daldığınız zaman onun içine.  
Ve kaçıp saklanamaz (senin) Yetkenden bir zerre (=proton) ağırlığınca (bir şey) o yerin içinde, 
ve o göğün içinde. Ve yoktur ki bundan daha küçüğü, ve (ne de) daha büyüğü, mutlaka (hepsi) 
açık bir yazıtın içinde (sayılı ve kayıtlıdır; 72/28 & 19/94). 
62-  Dikkat, şüphesiz Al-lahın o -Kendisine- (kul, hizmetkar) rehberleri (7/196); yoktur artık 
korku onların üzerine, ve onlar asla hüzünlenmeyeceklerdir. 
63-  Böylece inanmış (2/25-26) o kimselerdir (onlar), ve (böylece) sakınıyor (2/177) olmuşlar. 
64-  Đşte, artık onlar içindir o müjde bu yakın hayat içinde, ve o sonraki zaman içinde (41/30-32). 
Ve yoktur değiştirme Al-lahın --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli-- “Kelimelerinde” (6/115)!  
(Đşte) budur, o koca başarıya eriş! 
65-  Öyleyse, asla hüzünlendirmesin seni (onların) o deyişleri (15/6 & 21/5 & ...). (Çünki) 
şüphesiz, o üstünlük Al-lah içindir, toptan. O, (böylece) --şimdi, o sol tarafta da-- en Đşiticidir,  
--o sağ tarafta da-- en Bilendir (6/115)! 
66-  Dikkat, şüphesiz Al-lah içindir, (tüm) o göklerin içindeki kimseler, ve o yerin içindeki 
kimseler (16/49-50). Ve (aslında) izlemiyorlar şimdi (böylece “rehberler” olarak) isteyip çağıran 
o kimseler Al-lahtan başkasını, --(böylelikle Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “rehberler” 
olarak edindikleri bu)-- ortaklarını (18/102). Böylece (gerçekte) izliyor değiller (onlar),  
şimdi sadece (bu tip aldatıcı sahte) sanıları (6/112-113). Ve (böylece) değildir onlar, sadece 
saçmalıyor (olanlar). 
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67-  Odur o Kimse ki (böylece) kıldı sizin için o geceyi, dinlenesiniz diye onun içinde, ve  
o gündüzü de bir görür kılıcı (olarak).  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak “Đşaretler” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7)  vardır, 
(bunları) işiten bir halk için! 
68-  Ama dediler (onlar): Edindi Al-lah bir çocuk! (Bu batıl iddiadan büyük bir uzaklıkla  
uzak olup; 6/101) Saygı duyulandır O; (ve) O en zengindir! Onun içindir, (tüm) o göklerin 
içindekiler, ve o yerin içindekiler. Yoktur sizin yanınızda hiçbir ispat bu (batıl iddia) hakkında.  
Öyleyse, (hala) diyor musunuz (siz) Al-lah üzerine --(bu işin aslını ve doğrusunu burada 
böylece)-- (hala) bilmediklerinizi (19/88-93) = (Đncil-Markos 12/29)? 
69-  De ki: Şüphesiz, şimdi (böylece) uyduran o kimseler Al-lah üzerine yalanı (19/88-91) asla  
rahata eremeyeceklerdir! 
70-  (Sadece) bir geçimlik bu yakın zamanın içinde. Sonra Bize doğrudur onların o (son) dönüş 
yerleri, sonra (Biz de) tattıracağız onlara o şiddetli çileyi, şimdi hala (böylece) inkar ediyor 
(5/72-73) olduklarından ötürü. 
71-  Ve öyleyse, aktarıp ilet (şimdi) onlara o Nuhun havadisini de. Hani, bir zaman, dedi o 
(kendi) halkına: Ey halkım, eğer (şimdi) ağır olduysa sizin üzerinize benim (böylece) kalkışım, 
ve anış vermem Al-lahın o “Đşaretleriyle” (6/4 = 26/5), öyleyse, (sadece) Al-laha güvenip 
dayandım (ben)! O halde, artık toplayın o emrinizi ve ortaklarınızı, sonra olmasın o emriniz  
sizin üzerinize bir tasa (konusu), sonra da (derhal) kılıp bitirin bana karşı (o emri), ve 
gözletmeyin beni! 
72-  Ve eğer (yine de) yüz çevirirseniz, sormadım (ben) size (bunun için) hiçbir ücret. (Çünki) 
değildir (benim) ücretim, sadece Al-lahın üzerine. Ve (böylece) emredildim (ben), olayım diye  
o teslim olmuşlardan (3/84-85)! 
73-  Ama (yine de) yalanladılar onu. Ve (Biz de) kurtardık onu ve onunla birlikteki kimseleri  
o geminin içinde, ve (böylece) kıldık onları ardıllar (11/48). Ve (sonra) boğduk yalanlamış  
o kimseleri o “Đşaretlerimizi” (6/4 = 26/5)! Öyleyse, (şimdi) gözle, nasıl oldu (o) uyarılanların 
(34/46) sonu! 
74-  Sonra atayıp yolladık, onun peşinden, (diğer) gönderilmişler (kendi) halklarına doğru.  
Ve geldiler onlara o “Açık Belgelerle” (20/133). Ama asla olmadılar (onlar) inanacak 
yalanladıklarına onu daha önceden. (Đşte), böylece damgalarız (Biz de) o kalplerinin üzerini 
(böyle) düşmanlık edicilerin (41/28)! 
75-  Sonra atayıp yolladık, onların peşinden, Musayı ve Harunu, o Firavuna ve konseyine doğru, 
o “Đşaretlerimizle” (=buradaki 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin”  
o herbirine de bir hatırlatmadır en başta yine böylece: 6/4 = 26/5). Ama büyüklendiler (onlar),  
ve (böylece) oldular bir cürümkarlar (7/40) halkı! 
76-  Ve o vakit geldiğinde onlara o “Gerçek” (39/41), (Bizim) katımızdan, dediler: Şüphesiz bu, 
açık bir sihirdir!          
77-  Ve dedi Musa: (Şimdi) diyor musunuz (siz) bu “Gerçek” (39/41) için, şimdi (böylece) size 
geldiğinde, bir sihir midir bu? Ve (halbuki), asla rahata eremez o sihirbazlar! 
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78-  Dediler: (Yani) şimdi geldin mi (sen) bize, (böylece) çevirmen için bizi, kendi babalarımızı 
onun üzerinde bulduğumuzdan, ve de (böylece) olsun (diye) sizin ikiniz için büyüklük o yerin 
içinde? O halde, asla değiliz biz sizin ikinize inanacaklar! 
79-  Ve dedi o Firavun: O halde, (derhal) getirin bana o her sihirbazı, pek bilen! 
80-  Ve o vakit geldiğinde o sihirbazlar, dedi onlara Musa: Öyleyse, haydi atın, o sizin 
atacağınızı! 
81-  Ve o vakit attıklarında (onlar), dedi Musa: (Sizin) bu getirdiğiniz, (ancak) bir sihirdir!  
Şüphesiz, Al-lah boşa çıkaracaktır onu. (Çünki) şüphesiz, Al-lah asla düzeltmez o bozguncuların 
(2/27) çalışmasını! 
82-  Ve ortaya koyacaktır Al-lah o “Gerçeği” -- şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o her iki  
tarafta da-- o (Kendi) “Kelimeleriyle” (8/7), ve eğer --şimdi, o her iki tarafa karşı da,  
böylece-- tiksinseler (9/32-33) bile (bundan) o cürümkarlar! (=11/120) 
83-  Ama inanmadı Musaya, sadece genç bir grup o (kendi) halkından, bir korku nedeniyle  
o Firavundan ve konseylerinden, (bu inançlarından ötürü) inletebilir onları diye. Ve (çünki) 
şüphesiz, o Firavun (böylece) mutlak bir yücelenici (idi) o yerin içinde, ve şüphesiz o (böylece) 
mutlak aşırı gidicilerden idi (28/4). 
84-  Ve dedi Musa: Ey halkım, eğer siz (şimdi) inanmış idiyseniz Al-laha, öyleyse, artık (sadece) 
Ona güvenip dayanın, eğer (böylece Ona) teslim olmuşlar idiyseniz. 
85-  Ve dediler: Öyleyse, artık (sadece) Al-laha güvenip dayandık (biz)! Yetkemiz, öyleyse,  
(ne olur) kılma bizi bir inletme (konusu) o haksızlık ediciler halkına! 
86-  Ve (tez vakitte) kurtar bizi, Acımanla, o inkarcılar halkından! 
87-  Ve Biz de (şöylece) esinledik Musaya ve kardeşine doğru: O halde, (şimdi) hazırlayın 
halkınız için Mısırda evler! Ve kılın o evlerinizi (Kudüse bakar) yönlü, ve (o evlerde) ayakta 
tutun o (namaza durup Onu) destekleyişi. Ve müjdele o inananları!  
88-  Ve dedi Musa: Yetkemiz, şüphesiz Sen (şimdi) verdin o Firavuna ve konseyine (nice) süsler 
ve mallar (bu) yakın hayat içinde. Yetkemiz, saptırmaları için (mi) Senin o yolundan (19/75)? 
Yetkemiz, öyleyse, (ne olur) artık mahvet (onların) o mallarını, ve şiddetle bağla o kalplerinin 
üzerini; çünki (görünen o ki), onlar asla inanmayacaklar (7/132) görmelerine kadar o acıklı 
çileyi!       
89-  Dedi (Al-lah): Muhakkak (şimdi) yanıt verildi (sizin) ikinizin (bu) çağrınıza! Öyleyse, artık 
(siz) ikiniz de dosdoğru gidin, ve asla izlemeyin o yolunu bilmeyen o kimselerin! 
90-  Ve sonra (böylece) geçirdik (Biz) Đsrail oğullarını o denizden. Ve izini sürdü onların  
o Firavun ve orduları, azgınlıkla ve düşmanlıkla. Nihayet onu yakaladığı zaman (orada) o 
boğulma, (derhal) dedi: (Đşte), artık inandım (ben de), şüphesiz o ki, yoktur (başka) ilah, ancak 
sadece Đsrail oğullarının Kendisine inandığı o (Đlah)! Ve öyleyse, artık ben de (Ona) teslim 
olmuşlardanım! 
91-  Şimdi (öyle) mi (4/18)? Ve (ama) muhakkak baş kaldırmıştın daha önce, ve oldun o  
bozgunculardan (2/27, 205)! 
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92-  Öyleyse, bugün kurtaracağız (Biz de) seni o bedeninle, (böylece) olman için ardındaki 
kimselere --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da-- bir “Đşaret!” Ama şüphesiz, 
ahaliden çoğu şimdi (Bizim) bu “Đşaretlerimizden” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de --burada en başta özellikle, bu Firavunun “zu 
elevtad” (=kazıklar sahibi) sıfatıyla vurgulanıp 19 kodlu o muhteşem Tabloda, o üst bölgede 
böylece yüce Rabbimiz tarafından bu vasfıyla anılarak böylelikle de orada bir ibret ve “Đşaret” 
kılınmış olduğu o “Özgün Bir Mucizeye”-- bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) 
mutlak habersizlerdir (10/7)! 
93-  Ve (sonra) muhakkak yerleştirdik (Biz) Đsrail oğullarını --(kendilerine Al-lah tarafından 
vadedilmiş olan o kutsal yere; 5/21)-- doğruluk yerleştirmesiyle, ve besledik onları o temiz 
olanlardan. Ve çelişkiye düşmediler, (şimdi) onlara gelinceye kadar (bu) “Bilgi” (4/166)!  
O halde şüphesiz, Yetken artık (böylece) kılıp bitirecektir (o emri; 4/161-162) onların arasında,  
o kalkış gününde, kendisi hakkında şimdi (böylece) çelişkiye düşüyor oldukları (bu şeyde) 
(42/14)!  
94-  Ve eğer (şimdi) bir tereddüt içinde olduysan sana (bu) “indirdiğimizden” (39/23) yana, 
öyleyse, (derhal) sor okuyan o kimselere o Yazıtı (=Tevrat, Đncil, Kuran), senden önce (2/146).  
(Çünki) muhakkak geldi sana (burada) o “Gerçek” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/41) Yetkenden! 
Öyleyse, artık sakın olma o kuşku duyanlardan (41/54)! 
95-  Ve sakın olma (böylece) yalanlamış o kimselerden Al-lahın (bu) “Đşaretlerini” (6/4 = 26/5), 
yoksa (sen de) olursun o kaybedenlerden (2/27)! 
96-  Şüphesiz, hak olmuş o kimseler şimdi (böylece) onların aleyhine Yetkenin --19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli-- “Kelimesi” (14/24-25) --(bu kalleşliklerinden; 2/26 en kısa zamanda 
vazgeçip, burada derhal ve doğrulukla böylece Al-laha yönelmeyi; 3/89 katiyen istemedikleri 
sürece; 41/5)-- asla inanmazlar.  
97-  Ve eğer (şimdi) gelse (bile) onlara (böyle) her “Đşaret” (6/4 = 26/5), ta ki görmelerine kadar  
o acıklı çileyi (34/51-54)! 
98-  Öyleyse, değil miydi (geçmişte) olmalı bir şehir inanmış, ve fayda vermiş ona (bu) inancı; 
(işte), sadece Yunusun o halkı! Ve o vakit (böylece) inandıklarında (onlar), (Biz de) derhal 
kaldırdık onlardan o aşağılatıcı çileyi, bu yakın hayatın içinde, ve (bolca) geçimlendirdik onları  
--(burada sonunda o her birinin böylece ve derhal Ona kavuştukları; 56/86-91)-- bir süreye kadar. 
99-  Ve eğer Yetken isteseydi, mutlaka inanırdı o yeryüzündeki kimseler, onların hepsi, topluca. 
Öyleyse, (şimdi) sen mi (illaki) zorlayacaksın o ahaliyi, ta ki (onlar) oluncaya kadar (böylece)  
inananlar (2/25-26)? 
100-  Ve olacak (şey) değildir bir can için (böylece) inanması (2/25-26), sadece Al-lahın izniyle. 
Çünki (O) kılar o pisliği (bu gibi) akletmeyen (2/171) o kimselerin üzerine! 
101-  De ki: O halde, gözleyin (şimdi), ne var o göklerin ve yerin içinde (12/105)? Ama (yine de) 
asla fayda veremez (bu) “Đşaretler” (41/53) ve (bu) “Uyarılar” (74/36) --(ilkin kendileri bu 
kalleşliklerinden ve katılıklarından vazgeçmedikleri sürece; 2/26 & 41/5)-- asla inanmayacak 
(2/26-27) bir halka! 
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102-  Ama yoksa (hala) gözlüyorlar mı (onlar), illaki bir benzerini o günlerinin (böylece) geçmiş 
o kimselerin, onlardan önce (29/40)? De ki: Öyleyse, artık gözleyin; şüphesiz ben de sizinle 
birlikte gözleyenlerdenim (44/10-16)! 
103-  Sonra kurtarırız (Biz) o gönderilmişlerimizi, ve (onlarla birlikte) inanmış o kimseleri. 
Çünki böylece, bir gerçektir Bizim üzerimize, (sonunda böylelikle) kurtarmamız (tüm) o 
inananları (16/32). 
104-  De ki: Ey ahali, ama eğer (hala) bir tereddüt içinde kaldıysanız (siz) benim bu “Ergimden” 
(3/84), artık (bilin ki), asla hizmet etmem (ben) --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak 
“yetkeler” olarak edinip)-- böylece hizmet ettiğiniz o kimselere (sizin), Al-lahtan başka (9/31)! 
Ve fakat (böylelikle) hizmet ederim (ben) sadece Al-laha (12/40), o Kimse ki sizi (sonunda 
böylece) vefat ettirecek (olandır) (16/28 X 16/32)! Ve (dolayısıyla), şimdi emredildim (ben), 
olayım diye (böylece) o inananlardan (2/285)! 
105-  Ve: Derhal doğrult yüzünü o “Ergi” (48/28) için, (Onu) birleyici (olarak) (6/161); ve sakın 
olma o ortak koşuculardan (42/21 & 13/33)!  
106-  Ve: Asla çağırma Al-lahtan başka (23/117), o sana asla fayda veremeyecek olanları, ve  
asla darlık veremeyecek (5/76)! Ama eğer yaparsan (bunları), öyleyse, artık şüphesiz sen de,  
o zaman, o haksızlık edicilerden (31/13 & 39/24) (olmuş olursun)! 
107-  Ve eğer (şimdi) dokundurursa sana Al-lah bir darlık, artık yoktur kaldırabilecek onu,  
ancak O. Ve eğer dilerse sana bir iyilik, artık yoktur geri çevirebilecek Onun o lütfunu.  
Đsabet ettirir onu, kime isterse, (Kendi) hizmetkarlarından. Ve O --(bu takdirde; 6/54 her daim)--                                
en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
108-  De ki: Ey ahali, (işte), artık muhakkak geldi size (burada) o “Gerçek” (=19 kodlu, o 
ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/41) 
Yetkenizden! Öyleyse, (artık) kim (bununla böylece) “iletilirse” (39/23), yalnızca iletilmiş olur 
(kendi) canı için; ve kim de (bununla böylece) “saparsa” (39/23-24), yalnızca sapmış olur  
kendi aleyhine. Ve değilim ben sizin üzerinize (koruyucu) bir dayanak (17/54). 
109-  Öyleyse, artık izle (sen) bu sana doğru esinleneni (43/43-44); ve kararlılık göster (76/24), 
(böylece) buyruk verinceye kadar Al-lah (6/57)! Ve O, (böylece) buyruk verenlerin en iyisidir 
(95/5-8)! 

 
 

BÖLÜM   11 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.     
1-  Elif, Lam, Ra.   
(Bu), bir “Yazıttır” (39/23), ki (işte) buyruklandı onun o “Đşaretleri” (=bu “Yazıtta” yer alacak  
19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine,  
en ilkin: 3/7), sonra da --sollu & sağlı-- ayırt edildi (orada) o en buyurgan, en haberdar (Al-lahın)  
katından; 
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2-  ta ki artık asla hizmet etmeyesiniz diye başkalarına (9/31 & 41/37), ancak (böylelikle) sadece 
Al-laha (12/40)! O halde, şüphesiz ben artık sizin için, Ondan (böylece gönderilmiş olan),  
bir uyarıcıyım (14/44) ve bir müjdeleyiciyim (2/25)! 
3-  Öyleyse, artık derhal bağışlanma dileyin Yetkenizden; sonra (böylece) dönüp yönelin  
Ona doğru (25/71), (ki) O da geçimlendirsin sizi güzel bir geçimlikle, --(burada sonunda  
o her inananın böylece ve derhal Ona kavuşacağı; 56/86-91)-- adı konulmuş bir süreye kadar.  
Ve de versin her lütuf sahibine böylece o (Kendi) “Lütfundan” (10/57-58)! Ama eğer (yine de) 
yüz çevirirseniz, o halde, artık şüphesiz ben korkarım sizin üzerinize, (böyle) büyük bir günün 
çilesinden (44/10-16)! 
4-  (Sonra da böylece ve derhal) Al-laha doğru (olur) o (son) dönüş yeriniz (56/92-94)!  
Ve O her istem üzerinde tam ölçücüdür. 
5-  Dikkat, ama şüphesiz onlar (hala) büküyorlar o göğüslerini, (böylece) saklanmaları için 
Ondan (22/9). Dikkat, ama (şimdi) büründükleri vakit dahi o (baş kaldırma) giysilerine (X 7/26), 
şüphesiz O biliyor onların o (içlerinde) sakladıklarını da, ve (dışa vurup) ilan ettiklerini de. 
(Çünki) şüphesiz O en bilendir (tüm) o göğüslerin özünü (40/56)! 
6-  Ve yoktur ki hiçbir canlı o yerin içinde (6/38), ancak Al-lah tarafındandır (onun) besini.  
Ve O görüp bilir (her) konaklayış yerini de onların, ve (her) geçiş yerini de onların. Hepsi açık 
bir yazıtın içinde (sayılı ve kayıtlıdır; 19/94). 
7-  Ve Odur o Kimse ki (en ilkin, o zihinsel aşamada) yarattı o gökleri ve yeri (böylece) altı 
günde (41/9-12), ve (akabinde) Onun o tahtı (=daha sonra o aktif aşamada, o yaratıcı egemenliği,  
en başta böylece) o suyun üzerinde oldu (21/30)! O halde, (şimdi) mutlaka test edecektir (O) sizi, 
hanginiz en güzel (olacaksınız diye) bu “çalışmada” (2/25)! Ama eğer (şimdi) dersen: Şüphesiz 
siz --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta-- derhal uyandırılacaksınız, --o sol tarafta--             
o ölümün peşinden; mutlaka diyecekler şimdi (böylece) inkar etmiş (74/31) o kimseler: Değildir 
bu, sadece açık bir sihir! 
8-  Ve eğer (şimdi) ertelersek (Biz) o çileyi (44/10-11) onlardan, sayılmış bir topluluğa 
doğru/kadar, mutlaka diyecekler: Öyleyse, (şimdi) onu alıkoyan nedir? Dikkat, artık o (böylece) 
onlara geliverdiği gün (44/10-16), asla değildir --(hemen başka bir yöne, geriye vs.)-- çevrilip 
derhal giderilebilecek onlardan. Ve (böylece) kuşatıp sarmış (olacaktır) onları (o vakit), onunla 
(şimdi) böylece alay ediyor oldukları (o Duman; 44/10-16)! 
9-  Ve eğer (şimdi) tattırırsak (Biz) o insana bir acıma Bizden, ve sonra --(böylece onu test etmek 
için; 89/16)-- çekip alırsak onu ondan, şüphesiz o (artık) mutlak pek karamsardır, pek inkarcıdır. 
10-  Ve eğer (sonra) tattırırsak (Biz) ona (tekrar) armağanlar, o darlığın peşinden kendisine 
dokunmuş (olan), (bu kez de) mutlaka der: Đşte, (yok olup) gitti o çirkinlikler benden! Ve (artık) 
şüphesiz o mutlak pek coşucudur, pek böbürlenendir (31/18). 
11-  Sadece (müstesna) kararlılık göstermiş o kimseler (2/155), ve (böylece) çalışmışlar  
o Düzelticilikler (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak  
o Dosdoğru çalışmalara bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) için. O şahıslar, (işte), 
onlar için bir bağışlanma, ve büyük bir ücret (var olacaktır)! 
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12-  Ama (şimdi), belki de sen, yoksa terk (mi) edeceksin bazısını o sana doğru esinlenenin 
(43/43-44), ve (çünki) bundan ötürü daralmış (olduğundan) o göğsün, (onlar) diyorlar diye: 
Öyleyse, değil miydi indirilmeli onun üzerine bir hazine, veya gelmeli onunla birlikte bir melek?  
O halde, şimdi (iyice bil ki), sen yalnızca (böylece) bir uyarıcısın (7/2); ve Al-lah her istem 
üzerinde --(senin ve tüm inananların böylece her vakit sadece Kendisine dayanıp güvenecekleri; 
3/160 en sağlam)-- bir dayanaktır. 
13-  Ama yoksa (hala) diyorlar mı (onlar): (Kendisi) uydurdu onu? De ki: Öyleyse, haydi (siz de) 
getirin on (adet) “Bölüm” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Bölümlerinin”  
o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en başta: 2/25) onun benzeri (olacak), (sizin 
tarafınızdan) uydurulmuşlar (olarak); ve çağırın güç yetirebildiğiniz (her) kimseyi, Al-lahtan 
başka, eğer doğrular idiyseniz! 
14-  Ama eğer yanıt veremezlerse size; öyleyse, artık bilin ki, o muhakkak indirilmiştir  
Al-lahın o (eşsiz ve benzersiz) Bilgisiyle (4/166)! Ve yoktur (başka) ilah, sadece O (olduğunu 
böylelikle yakinen ve kesinlikle bilesiniz) diye (14/52)! Öyleyse, siz artık (böylece Ona) teslim  
olmuşlar mısınız (3/84)? 
 
**  Yukarıda yüce Rabbimiz tarafından böylece özellikle vurgulanmış olan bu “on” adet Bölüm,  
Kendisi tarafından --ezelden beri-- böylece birbirlerini mükemmel şekilde tamamlayacak tarzda takdir 
edilip yaratılmış olan bu beş çift 19 kodlu, muhteşem Planlamasına dair öncelikli bir atıf olmalıdır burada:  
 
Devasa Bir Mucize 1   Enfes Bir Mucize  Ulaştıran Bir Mucize 
Devasa Bir Mucize 2  Şahane Bir Mucize  Kavuşturan Bir Mucize 
 
Seçkin Bir Mucize 1  Altın Oranlı Bir Mucize 
Seçkin Bir Mucize 2  Altın Hesaplı Bir Mucize 
 
Bunun dışında, yine yüce Rabbimiz tarafından bu “Misak Elçisine” şu ana dek açılıp lutfedilmiş olan,  
ve ileride yine Kendisi tarafından tüm bu erdemli Đnananlara da (7/196) böylece lutfedilmeye devam 
edilebilecek olan (21/37), tüm o müstakbel 19 kodlu, muhteşem Planlamalarının da sonuçta hep böyle 
birbirlerini mükemmel şekilde tamamlayacak tarzda “ikişerliler/çiftler” halinde --ezelden beri--                      
yüce Rabbimiz tarafından her daim yine böylelikle en Bilge bir tarzda takdir edilip yaratılmış olmaları da  
çok kuvvetle muhtemeldir (=51/49)!    
 
15-  Ve (şimdi) her kim diliyor idiyse (illaki) bu yakın hayatı ve (onun) süsünü, (Biz de) yerince 
öderiz onlara o çalışmalarının (karşılığını) orada. Ve onlar orada (bu açıdan) hiç eksikliğe 
uğratılmazlar. 
16-  Ama o şahıslar o kimseler ki, (bundan ötürü) artık yoktur onlar için o sonraki zaman içinde, 
sadece ateş! Ve boşa çıkmış (olacaktır) o ürettikleri orada, ve sahte çıkmış (olacaktır) o çalışıyor 
oldukları (23/63 & 41/40)! 
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17-  Öyleyse, (şimdi) o kimse ki (=Misak Elçisi) böyle bir “Açık Belge” (6/157) üzerinde olan 
Yetkesinden, ve (böylece) aktarıp iletiyor (iken) onu bir tanık (=Cebrail; 2/97) Onun (katından),  
ve onun öncesinde (böylelikle) Musanın o Yazıtı (Tevrat-Tsny. 18/18-19 = 32/1-4) -var iken- 
böylece bir Öncü ve bir Acıma (olarak)! (Đşte), o şahıslar artık (böylelikle) inanıyorlar  
ona (2/23-26)! Ama artık kim inkar ederse onu o tayfalardan, öyleyse, o ateş sözlenmiş yeri 
(olacaktır) onun! O halde, asla olma (sen) hiçbir kuşku içinde ondan; (çünki) şüphesiz o  
böylece bir “Gerçektir” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir 
atıftır burada böylelikle yine, en başta: 39/41) Yetkenden, ve fakat (şimdi) o ahalinin çoğu  
--(bunlardan ötürü; 2/26 & 10/7 & 25/44)-- inanmazlar. 
18-  O halde, artık kim daha haksız (olabilir) uydurmuş kimseden Al-lah üzerine (böylece)  
yalanı (16/86-87)? O şahıslar (bundan ötürü) sunulacaklar Yetkelerinin önüne, ve (o vakit) 
diyecek o tanıklar: Đşte, bu şahıslar o kimseler ki (böylece) yalan söylediler Yetkelerine karşı 
(16/86)! Dikkat, öyleyse, artık Al-lahın laneti --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đletisini” (39/23) böylece yalanlayıp nankörlük etmiş olan-- o haksızlık edicilerin (39/23-24) 
üzerinedir! 
19-  O kimseler ki (şimdi) böylece alıkoyuyorlar Al-lahın o yolundan (3/99), ve arayarak onda 
(böylece) çarpıtmayı (13/33 & 9/37 & ...); ve onlar (bu) sonraki zaman (=içinde bulunduğumuz 
bu en kritik Son Gün: yani BinYıllık (22/47) bu son zamana dair de en önemli bir atıftır burada 
yine böylece; 6/92) hakkında, onlar inkarcılardır. 
20-  Fakat o şahıslar (böylelikle) asla olacak değiller (Bizi) --bu hususta-- aciz bırakabilecekler  
o yerin içinde (34/5). Ve dolayısıyla, (sonunda) asla olmayacak onlar için Al-laha karşı hiçbir 
(yol gösterici, koruyucu) rehberleri (18/102); --(bunlardan ötürü; 22/72 & 60/2 & 85/4-10 & ...)-- 
katlanacaktır onlar için o çile! (Çünki) asla uyabiliyor olmadılar (bunu; 39/23 hakkıyla) işitmeye, 
ve görüyor olmadılar (18/100-101)! 
21-  O şahıslar o kimseler ki (böylece) kaybettirdiler (kendi) canlarını; ve terkedip bıraktı  
(şimdi) onları (bu) uyduruyor oldukları (6/112 & 16/87)! 
22-  O halde, hiç kuşku yok ki, şüphesiz onlar o sonraki zaman içinde, (işte), onlar (böylece)  
en kaybedenlerdir (18/102-106)! 
23-  Ama şüphesiz, şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için çalışmış (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru çalışmalara bir 
atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25) o kimseler, ve böylece gönülden yönelip bağlanmışlar 
Yetkelerine; (işte), o şahıslar o bahçenin arkadaşlarıdır, onlar onun içinde sürekli kalıcıdırlar! 
24-  (Bu) iki bölüğün örneği: “kör” ve “sağır” (ile), “gören” ve “işiten” gibidir. Öyleyse, (bunlar)  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta, ve o sağ tarafta-- hiç (niteliksel ve de sayısal 
açıdan) eşit olabilirler mi, örnekçe? Öyleyse, hala (böylece) “Anış” almayacak mısınız (39/23)? 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (24), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel bağlamdaki  
o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Ulaştıran Bir Mucize” 
dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz,  
en ilkin.  
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25-  Ve muhakkak gönderdik (Biz) Nuhu o (kendi) halkına doğru, (şöyle diyerek): Şüphesiz ben 
sizin için açık bir uyarıcıyım; 
26-  ta ki artık asla hizmet etmeyesiniz diye (başkasına), ancak (böylelikle) Al-laha (12/40)!  
(Aksi takdirde), şüphesiz ben korkarım sizin üzerinize, acıklı bir günün çilesinden! 
27-  Ama dedi o konsey, inkar etmiş o kimseler o (kendi) halkından: Görmüyoruz (biz) seni, 
sadece bizim benzerimiz (olan) bir birey olarak. Ve görmüyoruz (biz) seni, izlemiş (olsun) seni, 
sadece o kimseler ki, onlar (bizim) en düşüklerimiz, sığ (olanlar) görüşte! Ve görmüyoruz (biz) 
sizin için bizim üzerimize (Al-lah katından verilmiş) hiçbir lütuf. Hayır, o halde, sanıp görüyoruz 
(biz) sizi (sadece) yalancılar (olarak)! 
28-  Dedi (Nuh): Ey halkım, gördünüz mü, eğer şimdi (ben) bir “Açık Belge” (=buradaki  
19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Açık Belgesine” de bir hatırlatmadır en başta   
burada yine böylece: 6/157) üzerinde idiysem Yetkemden, ve (böylelikle de) verdiyse (O) bana  
bir “Acıma” (10/58) (Kendi) katından, ama --(ilkin, kendileri buna karşı böylece kesinlikle  
kör kalmayı tercih ettiklerinden ötürü; 41/17)-- körletildiyse (bu) şimdi sizin üzerinize; o halde,  
artık (şimdi, biz mi zorla) gerekli kılacağız size onu (2/256), ve siz ondan hala böylece (alenen) 
tiksiniciler (47/9) (olduğunuz halde)? 
29-  Ve ey halkım, (işte), sorup istemiyorum da (ben) sizden buna karşılık hiçbir mal. (Çünki) 
değildir (benim) ücretim, sadece Al-lahın üzerine. Ve değilim ben kovacak inanmış o kimseleri; 
şüphesiz onlar --(burada sonunda derhal ve böylece; 56/86-91)-- kavuşacaklardır Yetkelerine!  
Ve fakat şüphesiz ben görüyorum sizi (böylelikle) hala cahillik ediyor olan (6/111) bir halk 
(olarak)! 
30-  Ve ey halkım, o halde, artık kim yardım edebilir bana o Al-laha karşı, eğer (şimdi) kovarsam 
(ben) onları? Öyleyse, hala “Anış” (39/23) almayacak mısınız? 
31-  Ve demiyorum (ben) size: (Benim) yanımdadır Al-lahın o hazineleri; ve bilmiyorum (ben)  
o (gelecekle ilgili) görünmezi. Ve demiyorum: Şüphesiz ben bir meleğim. Ve demiyorum 
gözlerinizin küçümsediği o kimseler için: Asla vermez onlara Al-lah hiçbir iyilik; (çünki) Al-lah  
en bilicidir (onların) canlarının içindekini (6/53). (Eğer böyle şeyler söylersem), şüphesiz ben de,  
o zaman, (sizin gibi) mutlak o haksızlık edicilerden (29/68) (olurum)! 
32-  Dediler: Ey Nuh, muhakkak (böylece) tartıştın (sen) bizimle, ve de çoğaltıp durdun 
tartışmanı bizimle! Öyleyse, haydi (derhal) getir bize (o) söz verdiğini bize, eğer doğrulardan 
idiysen! 
33-  Dedi (Nuh): Yalnızca Al-lah getirebilir size onu, eğer isterse. Ve (o vakit) asla olamazsınız 
siz (Onu) aciz bırakabilecekler (35/44)! 
34-  Ve asla fayda veremez (şimdi) size benim (bu) nasihatım, eğer dilediysem (bile) böylece 
nasihat etmeyi (ben) size, eğer Al-lah diliyor idiyse --(ilkin, kendileri Ona karşı baş kaldırıp  
böylece kesinlikle eğri gitmeyi tercih ettiklerinden ötürü; 61/5 & 9/127)-- sizi eğriltmeyi. Odur 
(sizin) Yetkeniz; ve o halde, --(ilkin, kendileri bu eğriliklerinden vazgeçip, tekrar ve doğrulukla 
dönüp Ona yönelmeyi en yakın bir zamanda dilemedikleri takdirde; 4/18 burada sonunda derhal 
ve böylece; 56/92-94)-- Ona doğru döndürüleceksiniz! 
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35-  Ama yoksa (hala) diyorlar mı (onlar): (Kendisi) uydurdu onu? De ki: Eğer (ben) 
uydurduysam onu, o halde, benim aleyhime (olacaktır) bu cürümüm. Ve ama (gerçekten böylece 
Al-lahın katından ise o; 11/13-14), o halde, ben öte (olacağım) sizin şimdi (Ona karşı) bu cürüm 
(olarak) işlediklerinizden (7/40)! 
36-  Ve sonra (şöyle) esinlendi Nuha: Şüphesiz o ki, (bu durumda) asla inanmayacak artık 
(senin) halkından (hiç kimse), sadece (müstesna) o kimseler muhakkak (şimdiye dek) inanmış 
olan. Öyleyse, artık üzülüp tasalanma (sen) onların bu yapıyor olduklarından ötürü. 
37-  Ve öyleyse, (şimdi) üretip yap o gemiyi (Bizim) gözlerimizin (önünde), ve esinlememizle. 
Ama asla hitapta bulunma Bana (artık) haksızlık etmiş (39/24) o kimseler hakkında; (çünki) 
şüphesiz onlar --(yaptıkları bu haksızlık ve zorbalıklarından ötürü; 71/21-25)-- boğulacaklardır! 
38-  Ve (böylece) üretip yapıyordu (Nuh) o gemiyi; ama her vakit uğradığında onun yanına  
o konsey o (kendi) halkından, dalga geçiyorlardı onunla. Dedi (Nuh): Eğer siz (şimdi) böylece  
dalga geçiyorsanız bizimle, (bilin ki), şüphesiz (biz de) dalga geçiyoruz sizinle, (sizin) böylece 
dalga geçtiğiniz gibi. 
39-  O halde, artık (biraz) ileride bileceksiniz, kim ki geliverecek ona bir çile, aşağı kılacak 
(olan) onu, ve (böylece) inip çökecek onun üzerine ayakta kalıcı bir çile! 
40-  Nihayet geldiği zaman (Bizim) o emrimiz, ve kaynadığında o tandır, dedik: Öyleyse, derhal 
yükle (şimdi) onun içine o her (hayvandan) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol ve o sağ 
taraflı olarak-- ikişerli eşler (halinde), ve o (kendi) aileni; sadece (müstesna) geçmiş kimseler  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o alt bölgede-- onların aleyhine o Deyiş, ve (böylece) inanmış 
o kimseleri! Ama inanmadı onunla birlikte, sadece bir azınlık. 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (40), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi yansımalarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o  
“Şahane Bir Mucize,” ve sonra da o “Şanlı Bir Mucize 2” dosyasını da muhakkak görüp bu bağlamda  
bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça kavramalıyız, en ilkin.  
(=11/120) 
 
41-  Ve dedi (Nuh): Öyleyse, haydi artık binin onun içine! Al-lahın adıyladır akıp gitmesi onun, 
ve demir atması onun. Şüphesiz, Yetkem (böylece) mutlak en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
42-  Ve o akıp gidiyordu (şimdi) onlarla, o dalgaların içinde, dağlar gibi! Ve (şöyle) seslendi  
Nuh o (kendi) oğluna, ve o bir kenara çekilmiş (idiyken): Ey oğulcuğum, o halde, haydi artık bin 
(sen de) bizimle birlikte. Ve asla olma o inkarcılarla birlikte! 
43-  Ama o dedi: Kaçıp sığınacağım (şimdi) ben bir dağa doğru, ki korusun beni o sudan!  
Ve dedi (Nuh): Asla yoktur koruyucu bugün Al-lahın o emrinden, ancak sadece (O) kime acırsa!  
Ve (bu esnada) basıp girdi bir dalga onların arasına, ve böylece oldu (o da) o boğulanlardan. 
44-  Ve (sonra) denildi: Ey yer, öyleyse, artık yut o suyunu; ve ey gök, (sen de) artık tut (onu)!  
Ve böylece çekildi o su, ve (böylelikle) kılınıp bitirilmiş (oldu) o emir! Ve ardından, o (gemi)  
oturdu o cudi (dağı) üzerine. Ve (Al-lah tarafından) denildi: O halde, artık uzaklık (olsun)  
o haksızlık ediciler (39/24) halkına! 
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45-  Ve (sonra) seslendi Nuh Yetkesine, ve dedi: Yetkem, şüphesiz o oğlum (benim) 
ailemdendir; ve şüphesiz (Senin) o sözün de bir gerçektir! Sen buyurganların en buyurganısın. 
46-  Dedi (Al-lah): Ey Nuh, şüphesiz o asla değildir (senin) ailenden! (Çünki) şüphesiz o  
bir çalışma (yapmıştır) düzeltili olmayan (2/25-27)! Öyleyse, artık asla sorma Bana, senin için 
onun hakkında hiçbir bilgi olmayan (şeyi). Şüphesiz Ben (böylece) öğütlerim seni, ta ki asla 
olmayasın diye o cahillerden (9/23-24)! 
47-  Dedi (Nuh): Yetkem, öyleyse, artık şüphesiz ben sığınırım Sana, (bir daha) asla (böylece) 
sormamdan Sana, benim için onun hakkında hiçbir bilgi olmayan (şeyi). Ve eğer (şimdi) 
bağışlamazsan (Sen) beni, ve acımazsan bana, (mutlaka) ben de olurum o kaybedenlerden (2/27)! 
48-  Ve denildi: Ey Nuh, öyleyse, (şimdi) iniver (o gemiden), bir selamla Bizden, ve 
verimliliklerle senin üzerine, ve (gelecek) o kitleler üzerine de (şimdi) seninle birlikte (olan)  
o kimselerin (soyundan) (17/3). Ve (gelecek) kitleler de (var ki), (önce) geçimlendireceğiz (Biz) 
onları, (ama) sonra dokunacaktır onlara Bizden --(bunlar için de; 17/3-10)-- acıklı bir çile! 
49-  (Đşte), bunlar (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli kelimelerin/harflerin o  
hepsine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 2/25) o “Görünmezin” havadislerindendir (81/24-27), 
esinliyoruz (Biz) onları (burada) böylece sana. Bunları asla biliyor değil idin, (ne) sen ve (ne de) 
o halkın, bundan önce. Öyleyse, artık kararlılık göster; (çünki) şüphesiz o (en güzel) son  
şimdi (böylece) sakınanlar (39/33-35) içindir! 
50-  Ve o Ad (halkına) doğru da, kardeşleri Hudu (gönderdik); ve dedi: Ey halkım, öyleyse, artık 
(böylelikle) hizmet edin (sadece) Al-laha (12/40)! (Çünki) yoktur sizin için hiçbir ilah, Onun 
dışında (28/70)! Değilsiniz siz (şimdi), sadece uydurucular! 
51-  Ey halkım, ve (işte), sorup istemiyorum da (ben) sizden buna karşılık hiçbir ücret. (Çünki) 
değildir benim ücretim, sadece beni (böylelikle) yaratıp oluşturmuş (30/30) o Kimsenin üzerine. 
Öyleyse, hala akletmeyecek misiniz (21/10)? 
52-  Ve ey halkım, öyleyse, artık derhal bağışlanma dileyin Yetkenizden, sonra dönüp yönelin 
Ona doğru (25/70-71); ki O da göndersin o göğü (=yağmurlarını, tüm diğer faydalarını) sizin 
üzerinize, bolca, ve arttırsın size bir kuvvet, o kuvvetinizin üzerine. Ve artık asla yüz çevirmeyin 
(böyle) cürümkarlar (7/40) olarak! 
53-  Dediler: Ey Hud, gelmedin (sen) bize bir “Açık Belgeyle” (11/28)! Ve öyleyse, asla değiliz 
biz (olacak) şimdi terkediciler o ilahlarımızı (=edindikleri o sözde melekleri; 71/23 & 41/13-14) 
(sırf) senin (bu) deyişinden (ötürü). Ve asla değiliz biz (olacak) sana inanıcılar! 
54-  O halde, demeyiz (biz), sadece: Mutlaka yaftalamış (olmalı) şimdi seni o bazı ilahlarımız bir 
çirkinlik (ile/üzere)! Dedi (Hud): Öyleyse, şüphesiz ben de tanık tutarım (şimdi) Al-lahı, ve  
(siz de) tanık olun ki: Şüphesiz ben öteyim (sizin) bu ortak koştuklarınızdan--  
55-  Onun dışında (3/80)! Öyleyse, haydi tuzağa düşürün beni, topluca; sonra da asla 
gözletmeyin beni! 
56-  (Çünki) şüphesiz ben artık (sadece) güvenip dayandım Al-laha, (benim de) -tek- Yetkem  
ve (sizin de) -tek- Yetkeniz (olan) (3/80)!  
Yoktur hiçbir canlı ki, mutlaka O (her an denetimi altında) tutmaktadır onu alnından (96/15-16)! 
Şüphesiz, Yetkem (böylece) ayakta duran bir yordam (6/161) üzerindedir! 
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57-  Ama eğer (yine de) yüz çevirirseniz, muhakkak ulaştırdım (ben) size (böylece) kendisiyle  
size gönderilmiş olduğum (o Đlahi mesajı). Ve (o takdirde), artık ardıl kılar Yetkem (başka) bir 
halkı, sizin dışınızda. Ve (o vakit) asla darlık veremezsiniz (siz) Ona, hiçbir istemle. (Çünki) 
şüphesiz, Yetkem her istem üzerinde tam bir koruyucudur. 
58-  Ve o vakit artık geldiğinde (Bizim) o emrimiz, derhal kurtardık Hudu ve inanmış o kimseleri 
onunla birlikte, (böylelikle) bir acımayla Bizden. Ve (böylece) kurtardık onları (böyle) ağır bir  
çileden (69/6-7)! 
59-  Ve (işte), budur o Ad (halkı); böylece direndiler Yetkelerinin o “Đşaretlerine” (=buradaki  
19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir hatırlatmadır 
en başta burada yine böylece: 6/4 = 26/5) karşı, ve baş kaldırdılar (Onun) o gönderilmişlerine.  
Ve izlediler emrini o her pek çetin, pek inatçının (26/128-130). 
60-  Ve (bundan ötürü) izletildiler bu yakın zaman içinde bir lanetle, ve o kalkış gününde de.  
Dikkat, şüphesiz o Ad (halkı) böylece inkar ettiler Yetkelerini (41/14-15)! Dikkat, öyleyse, artık 
uzaklık olsun o Ad için, Hudun o (asi) halkı! 
61-  Ve o Semud (halkına) doğru da, kardeşleri Salihi (gönderdik); ve dedi: Ey halkım, öyleyse, 
artık (böylelikle) hizmet edin (sadece) Al-laha (12/40)! (Çünki) yoktur sizin için hiçbir ilah, 
Onun dışında (28/70)! O inşa etti sizi o yerden (=yer toprağında mevcut tüm o elementlerden),  
ve (böylece) ömürlendirdi sizi onun içinde (35/11). Öyleyse, artık (derhal) bağışlanma dileyin 
Ondan, sonra dönüp yönelin Ona doğru (25/70-71). (Çünki) şüphesiz, Yetkem --(bu takdirde; 
2/186)-- pek yakındır, yanıtlayıcıdır! 
62-  Dediler: Ey Salih, muhakkak (sen) bizim içimizde kendisinden (iyilikler) beklenen (biri) 
idin, bundan önce. Öyleyse, (şimdi) kalkıp caydıracak mısın bizi, (böylece) hizmet etmemizden 
babalarımızın o hizmet ettikleri --(o sözde meleklere; 71/23 & 41/13-14)? Ve öyleyse, şüphesiz 
biz (şimdi) bir tereddüt içindeyiz (senin) bizi (bu) çağırdığın (Đlahi mesajdan ötürü) kendisine, 
şüpheliyiz! 
63-  Dedi (Salih): Ey halkım, gördünüz mü, eğer şimdi (ben) bir “Açık Belge” (6/157) üzerinde 
idiysem Yetkemden, ve (böylelikle de) verdiyse (O) bana bir “Acıma” (10/57) Kendisinden;  
o halde, artık kim yardım edebilir bana o Al-laha karşı, eğer (şimdi) Ona baş kaldırırsam?  
(Bu durumda), arttırmazsınız (siz) bana, kaybediş dışında (hiçbir şey)! 
64-  Ve ey halkım, öyleyse, (işte), Al-lahın bu “dişi devesi” --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sol tarafta-- bir Đşarettir sizin için! Öyleyse, (şimdi) bırakın onu, (rahatça) yesin Al-lahın  
o yeri içinde (20/53-54). Ve asla dokunmayın ona bir çirkinlikle, yoksa yakalayıp alacaktır sizi 
yakın bir çile! 
65-  Ama --şimdi de, buradaki inkarcılar da böylece o alt bölgeye-- kesip parçaladılar onu 
(4/119)! (=11/120) Ve dedi (Salih): O halde, artık geçimlenin o diyarınızın içinde, üç gün! Bu, 
(Ondan) bir sözdür, asla yalanlanamayacak (olan)! 
66-  Ve o vakit geldiğinde artık Bizim o emrimiz, derhal kurtardık Salihi ve inanmış o kimseleri 
onunla birlikte, (böylelikle) bir acımayla Bizden, ve de (bu) rezilliğinden o günün (69/5).  
(Çünki) şüphesiz Yetken, (işte), Odur --şimdi, o sol tarafta da-- en Kuvvetli, --o sağ tarafta da-- 
en Üstün! 
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67-  Ve yakalayıp aldı haksızlık etmiş (39/24) o kimseleri o çığlık, ve (dolayısıyla), sabahladılar    
o diyarlarının içinde, yere serilmişler (olarak)! 
68-  Sanki (hiç) zengin olmamışlar gibi onun içinde! Dikkat, şüphesiz o Semud (halkı) böylece 
inkar ettiler Yetkelerini (41/14-17)! Dikkat, öyleyse, artık uzaklık olsun o Semud için! 
69-  Ve muhakkak gelmişti o (melek) gönderilmişlerimiz Đbrahime o müjdeyle, dediler: Selam, 
dedi: Selam. Ve (geç) kalmadı (hemen) gelmekte (Đbrahim) kızartılmış bir buzağıyla. 
70-  Ama o vakit gördüğünde onların ellerini, hiç uzanmıyor (iken) ona doğru, garipsedi onları. 
Ve (sonra) duydu onlardan (ötürü) bir korku. Dediler: Korkma! (Çünki) şüphesiz biz (böylece) 
gönderildik o Lut halkına (51/32-34)! 
71-  Ve (Đbrahimin) o (hanım) kişisi ayakta duruyordu, ve “güldü” (bu hususta, lütfen, şimdi 
dilerseniz, hem de mutlaka bkz. Tevrat-Tekvin 18/9-15)! Ve akabinde, (Biz de) müjdeledik onu  
(oğlu) Đshakla, ve Đshakın ardından da, (torunu) Yakupla. 
72-  Dedi (o hanım): Vay bana! (yani) doğuracak mıyım (şimdi), ve ben bir kocamış kadın, ve  
bu kocam da bir ihtiyar (iken)? Şüphesiz bu, mutlak şaşırtıcı bir istemdir! 
73-  Dediler (o melekler): Şaşıyor musun (yani) şimdi (sen) Al-lahın (bu) emrinden (ötürü)? 
Halbuki, o acıması Al-lahın, ve (Onun) o verimlilikleri sizin üzerinizedir, ey (bu) evin halkı! 
Şüphesiz O en övülendir, en itibarlıdır. 
74-  Ve o vakit artık gittiğinde Đbrahimden o endişe, ve böylece geldiğinde ona o müjde (10/71), 
(hala) mücadele ediyordu bizimle o Lut halkı hakkında. 
75-  (Çünki) şüphesiz, Đbrahim (böylece) mutlak pek ılımlıydı; (Al-laha karşı da) pek duyarlıydı, 
pek yöneliciydi.  
76-  (Dedi o melekler): Ey Đbrahim, (ama) öyleyse, artık vazgeç bundan! (Çünki) şüphesiz o ki, 
muhakkak geldi artık Yetkenin bu emri. Ve (dolayısıyla), şüphesiz onlar, (işte), geliverecektir 
onlara bir çile, artık asla geri çevrilemeyecek (olan)! 
77-  Ve o vakit geldiğinde o (melek) gönderilmişlerimiz Luta, kaygılandı (o) onlardan (ötürü),  
ve sıkıldı onlardan (ötürü), telaşla. Ve dedi: Bu, zorlu bir gündür! 
78-  Ve (çünki) geldi ona o (kendi) halkı, koşarak ona doğru; ve (bundan) önce (zaten) çalışıyor 
idiler (bu tip) çirkinliklere (7/80-81)! Dedi: Ey halkım, öyleyse, (işte) bunlar (benim) kızlarımdır; 
onlar daha/en temizdir --(helal yoldan isteyip nikahlanmanız açısından)-- sizin için! Öyleyse, 
artık sakının Al-lahtan, ve (böyle) rezil etmeyin beni (bu) misafirlerimin önünde! Yok mudur 
sizden (hiç) düzgün bir adam? 
79-  Dediler: Muhakkak bildin ki, yoktur bizde (senin) o kızlarına karşı hiçbir gerçek (arzu).  
Ve şüphesiz sen mutlaka biliyorsun bizim (burada) ne dilediğimizi! 
80-  Dedi (Lut): Keşke şüphesiz, benim için (şimdi) size karşı bir kuvvet (olsaydı); veya (derhal) 
sığınabilseydim şiddetli bir bölüğe! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bölüm  11           221  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
81-  (O anda) dediler (o melekler): Ey Lut, şüphesiz biz --(böylece; 6/9)-- gönderilmişleriyiz 
Yetkenin; öyleyse, asla erişemeyecekler (onlar) sana. O halde, (şimdi) derhal ilerlet  
(kendi) aileni bir parçasında o gecenin. Ve asla dönüp kalmasın sizden (hiç) biriniz, sadece  
o (hanım) kişin. (Çünki) şüphesiz o ki, --(bundan ötürü; 7/83)-- isabet edecektir ona da,  
(şimdi) onlara isabet edecek (olan). Ve şüphesiz, (onların) sözlenmiş vakitleri o sabahtır.  
(Ve) değil midir o sabah pek yakın (37/177)? 
82-  Ve o vakit geldiğinde artık (Bizim) o emrimiz, derhal oranın üstünü altına getirdik; ve de 
yağdırdık onun üzerine kızgından taşlar, (ardarda) yığılmış (halde); 
83-  (hedeflenip) yönlendirilmiş (olarak) Yetkenin katında. Ve değildir o (şimdi) bu haksızlık 
edicilerden de (39/24) pek uzak (52/44-45)! 
84-  Ve Medyene doğru da, kardeşleri Şuaybı (gönderdik); ve dedi: Ey halkım, öyleyse,  
artık (böylelikle) hizmet edin (sadece) Al-laha (12/40)! (Çünki) yoktur sizin için hiçbir ilah, 
Onun dışında (28/70)! Ve asla eksiltmeyin o ölçüyü ve tartıyı. Şüphesiz ben görüyorum sizi  
bir bolluk (içinde). Ve (aksi takdirde), şüphesiz ben korkuyorum sizin üzerinize, kuşatıcı bir 
günün çilesinden! 
85-  Ve ey halkım, öyleyse, artık tam yerine getirin o ölçüyü ve tartıyı, adaletle. Ve asla  
(aldatıp) eksiltmeyin o ahaliye (hiçbir) istemlerini. Ve asla karışıklık çıkarmayın o yerin içinde 
bozguncular (2/27, 205) olarak! 
86-  Çünki o (dürüst ve helal) bırakısı Al-lahın daha/en iyidir sizin için, eğer inananlar idiyseniz. 
Ve (ama) artık değilim ben sizin üzerinize (zoraki) bir koruyucu! 
87-  Dediler: Ey Şuayb, peki (şimdi) o (namaza durup Onu) destekleyişin mi emrediyor sana 
böylece (bizim) terketmemizi babalarımızın hizmet ettikleri --(o sözde melekleri; 71/23 & 
41/14), veya asla yapmamamızı o mallarımız içinde, istediğimizi? Şüphesiz sen, ancak sendin  
pek ılımlı, pek düzgün, (bundan önce). 
88-  Dedi (Şuayb): Ey halkım, gördünüz mü, eğer şimdi (ben) bir “Açık Belge” (6/157) üzerinde 
idiysem Yetkemden, ve (böylelikle de) beslediyse (O) beni güzel bir “besinle” (2/25) 
Kendisinden? Ve böylece dilemiyorum (ben) şimdi çelişmeyi sizinle, sizi (bu) caydırdığım 
(şeyler) ile kendilerinden. (Đşte), dilemiyorum (ben), sadece düzelticiliği, ne (kadar) güç 
yetirebildiysem. Ve değildir benim başarım, sadece Al-lahın (desteği) ile. (Sadece) Ona güvenip 
dayandım (ben); ve (sadece) Ona yönelirim. 
89-  Ve ey halkım, öyleyse, artık sakın cürüm işlemeye sevketmesin (şimdi) sizi, bana (karşı) 
böylece ayrılıp diklenmeniz, (ve bunun sonucunda da) isabet etmesine size bir benzerinin  
(o) isabet etmiş olanın o Nuh halkına, veya o Hud halkına, veya o Salih halkına. Ve değildir  
o Lut halkı da sizden pek uzak! 
90-  Öyleyse, artık (derhal) bağışlanma dileyin Yetkenizden, sonra dönüp yönelin Ona doğru 
(3/89). (Çünki) şüphesiz, Yetkem --(bu takdirde; 25/70-71)-- en acıyandır, en sevendir. 
91-  Dediler: Ey Şuayb, kavramıyoruz (biz) çoğunu senin (bu) dediklerinin. Ve şüphesiz biz 
mutlaka görüyoruz seni bizim içimizde zayıf biri (olarak). Ve eğer olmasaydı o yakın çevren, 
mutlaka (derhal) taşlardık seni. Ve değilsin sen bizim üzerimize pek üstün! 
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92-  Dedi (Şuayb): Ey halkım, (şimdi) benim (bu) yakın çevrem daha mı üstündür sizin için  
Al-lahtan, ki edindiniz (burada) Onu --(böylece ikinci plana atarak)-- arkanızda bir dışlama 
(mevzusu)? O halde şüphesiz, Yetkem o çalıştıklarınızı kuşatıcıdır! 
93-  Ve ey halkım, o halde, artık çalışın kendi yeriniz üzere (23/63); şüphesiz ben de  
çalışacağım (2/25)! Ve ileride bileceksiniz, kim ki geliverecektir artık ona bir çile, aşağı kılacak 
(olan) onu (23/64-67), ve kimdir o yalancı olan (16/105)! Ve bekleyin, (o halde); şüphesiz ben de 
sizinle birlikte bir bekleyenim! 
94-  Ve o vakit geldiğinde artık (Bizim) o emrimiz, derhal kurtardık Şuaybı ve inanmış o 
kimseleri onunla birlikte, (böylelikle) bir acımayla Bizden. Ama yakalayıp aldı haksızlık etmiş 
(39/24) o kimseleri o çığlık, ve (dolayısıyla), sabahladılar o diyarlarının içinde, yere serilmişler  
olarak! 
95-  Sanki (hiç) zengin olmamışlar gibi onun içinde! Dikkat, öyleyse, artık uzaklık (olsun)  
o Medyen için de, (daha önce) uzak kılındığı gibi o Semud! 
96-  Ve (sonra) muhakkak gönderdik (Biz) Musayı o “Đşaretlerimizle” (6/4 = 26/5), ve (böylece) 
açık bir ispatla, 
97-  Firavuna ve o konseyine doğru. Ama (yine de) izlediler (onlar) Firavunun o emrini; ve 
(halbuki) değil idi Firavunun o emri (hiç) düzgün kılıcı! 
98-  (Bundan ötürü), önderlik edecek o (kendi) halkına o kalkış gününde de, ve (böylece) 
vardıracak onları o ateşe. Ve ne adi bir varılacak varış -durağıdır- (o)! 
99-  Ve (bundan ötürü), izletildiler (onlar) burada bir lanetle, ve o kalkış gününde de (40/45-50).  
Ve ne adi bir verilecek veriş -hediyesidir- (o)! 
100-  Đşte, bunlar havadislerindendir o şehirlerin; (böylece) hikayeliyoruz (Biz) onları (burada) 
senin üzerine. Onlardan (bazısının kalıntıları) hala ayaktadır, ve (bazısı tümüyle silinip) 
biçilmiştir!    
101-  Ve haksızlık etmedik (Biz) onlara, ve fakat (böylece) haksızlık ettiler (onlar) (7/37) kendi 
canlarına. Ve asla koruyup zengin kılamadı onları o (sahte) ilahları, o kimseler ki (böylece) 
isteyip çağırıyorlardı Al-lahın dışında (9/31 & 71/23 & 27/24), hiçbir istemle, geldiği o vakit 
Yetkenin o emri. Ve arttıramadılar onlara dağılış dışında (hiçbir şey)!   
102-  Ve (işte), böyledir yakalayıp alışı Yetkenin, yakalayıp aldığı zaman o şehirleri, ve onlar 
(böylelikle) haksızlık (etmişler) (29/68) iken. Şüphesiz, Onun yakalayıp alışı (böylece) acıklıdır,  
şiddetlidir! 
103-  Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” o (her) birine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin:  
6/4 = 26/5) vardır, korkan kimseler için (bu) sonraki zamanın çilesinden! Çünki bu bir gündür, 
toplanacak (olan) onun için o ahali; ve bu bir gündür, tanık olunacak (olan). 
104-  O halde, (şimdi) ertelemeyiz (Biz) onu, sadece sayılmış bir belirli süreye kadar (44/10-16)! 
105-  (Bunun) geleceği (o) günde, artık kelam edemeyecektir (Onun huzurunda) hiçbir can, 
ancak sadece (Onun) izniyle. Ve (o vakit) artık onlardan (kimi) kahırlı, ve (kimi) sevinçlidir. 
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106-  Ve ama kahırlanmış o kimseler, --(işte, onlar şimdi buradaki bu vefatlarının hemen  
ardından; 16/28-29 böylece derhal)-- o ateşin içindedirler! Onlar için artık orada sızlanmalar  
ve inlemeler (vardır). 
107-  Sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde, devam ettiği sürece --(ta ki o nihai kalkış gününe 
kadar; 39/67-68 şimdi buradaki)-- bu gökler ve yer (21/104); ancak sadece Yetkenin istediği 
(olur)! Şüphesiz, Yetken (böylece) yapandır, ne dilerse. 
108-  Ve ama sevinmiş o kimseler, --(işte, onlar da şimdi buradaki bu vefatlarının hemen  
ardından; 16/32 böylece derhal)-- o bahçenin içindedirler! Sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde,  
devam ettiği sürece --(ta ki yine o nihai kalkış gününe kadar; 39/67-68 şimdi buradaki)-- bu 
gökler ve yer (21/104); ancak sadece Yetkenin istediği (olur)!  
Đşte, (böylece) bir ödüldür (bu), --(ta ki yine böylelikle bu nihai vakte kadar; 39/67-68 burada)-- 
asla bölünmeyecek olan (16/32)! 
109-  Öyleyse, artık olma (sen) bir kuşku içinde o (batıl üzere) --(Onun dışında/yanında, Ona 
ek/ortak “yetkeler” olarak edinip böylece)-- hizmet ettiklerinden bu şahısların (9/31 & 41/37). 
Çünki hizmet etmiyorlar (onlar), sadece hizmet ettiği gibi o (kendi) babalarının, (bundan) önce.  
Ve o halde, şüphesiz Biz mutlaka yerince ödeyeceğiz onlara o hisselerini (42/21), asla eksiltme 
yapmadan! 
110-  Ve muhakkak verdik (Biz) Musaya o Yazıtı (=Tevrat; 5/44), ama (şimdi) aykırılığa 
düşüldü --(bu tip inkarcı kimseler tarafından; 28/48)-- onun (=o Tevratın) hakkında. Ve eğer 
olmasaydı bir kelime, --(en evvelden beri böylece karar kılınıp; 31/24)-- geçmiş olan Yetkenden, 
mutlaka (hemen) kılınıp bitirilirdi (o emir) şimdi (böylece) onların arasında (3/85). Ve (ama) 
şüphesiz onlar (böylece) hala bir tereddüt içindeler ondan (=o Tevrattan) -yana, şüphe  
duyucular (32/23)!  
 
**  Hz. Musaya (üzerine Selam olsun) yüce Rabbimiz tarafından böylelikle verilmiş olan bu Yazıtın 
(=Tevrat; 6/154), şimdi içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından 
böylelikle gönderileceği mutlak olarak en ilkin bu Tevratta da böylece açıkça vadedilmiş (bkz. Tesniye 
18/18-19 = 32/1-4) bu Misak Elçisi tarafından en doğru ve özlü bir şekilde ortaya konulmuş haline 
yakından tanık olabilmek, ve böylelikle ahirette yüce Rabbimiz tarafından kabul görecek bu tek Dine 
artık böylece doğrulukla tabi olabilmek için (3/84-85), lütfen, şimdi o “Musa Peygamberin Sözleri” 
dosyasını da bu bağlamda muhakkak ve bütünüyle görmeliyiz, en ilkin.    
 
111-  Ve şüphesiz, şimdi --(bu tip inkarcıların 28/48)-- hepsi; (işte), artık o vakit mutlaka yerince 
ödeyecektir onlara Yetken o çalışmalarının (karşılığını) (3/85 & 4/150-151). (Çünki) şüphesiz O 
(onların) şimdi (böylece) tüm o çalıştıklarından da (23/63 & 41/40) haberdardır! 
112-  Öyleyse, artık (sen) dosdoğru git, emredildiğin gibi, ve burada (böylece) dönüp (Ona) 
yönelmiş kimseler seninle birlikte; ve asla --(bu şahıslar gibi)-- taşkınlık etmeyin (7/185-186)! 
Şüphesiz O (sizin) şimdi (böylece) tüm o çalıştıklarınızı da (2/25 & 10/61) görendir! 
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113-  Öyleyse, artık asla eğilim göstermeyin (böylece) haksızlık etmiş (39/24) o kimselere,  
yoksa dokunur size de o ateş! Ve (çünki) yoktur sizin için şimdi (böylece) Al-lahtan başka  
hiçbir (yol gösterici, koruyucu) rehber (7/196), sonra --(o şahıslar gibi, en sonunda siz de  
Al-lahtan asla)-- yardım göremezsiniz (18/102-106)! 
114-  Ve (her daim) ayakta tut artık o (namaza durup Onu) destekleyişi gündüzün o iki “ucunda,” 
ve (bunlar) böylece yakın zamanlar (olmak kaydıyla) o geceden (=sabah özellikle güneş 
doğmadan önceki o yaklaşık bir buçuk saatlik o geceye yakın “uç” dilimde, ve akşam özellikle 
güneş battıktan sonraki yine o yaklaşık bir buçuk saatlik o geceye yakın “uç” dilimde). Şüphesiz, 
şimdi (böyle de) güzellikler etmek (39/34) giderip siler (böylece de) o çirkinlikleri (39/35)!  
Đşte bu, artık (böylece) bir “Anışlıktır” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Anışlığına” bir atıftır burada böylelikle yine, en ilkin: 74/31) (tüm) o anış alacaklar için! 
115-  Ve her daim (böylece) kararlılık göster (76/24); (çünki) şüphesiz, Al-lah asla  
heba etmeyecektir --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler en güzel Anlatısı (39/23) 
üzerinde böylelikle erdemlice çalışarak burada yine, en ilkin-- o güzellik edicilerin (39/34) 
ücretini! 
116-  O halde, değil miydi olmalı sizden önceki o nesillerde (bazı) anlayış sahipleri (böylece) 
caydıracak (olan) o bozgunculuktan (2/205) o yerin içinde; ancak sadece bir azınlık (yaptı bunu), 
kurtardığımız o kimselerden onların (arasından)? Ama (azgınca ve batıl üzere) izledi haksızlık 
etmiş o kimseler kendisiyle refahlandırıldıkları (şeyleri) onun içinde, ve (böylece) oldular 
cürümkarlar (7/40)! 
117-  Ve asla değildir Yetken yıkacak o şehirleri, haksızlıkla, ve onun halkı (böyle) 
düzelticilikler yapan (2/25) (2/220, 224 & 4/114 & ...) kimseler iken! 
118-  Ve (ama) eğer Yetken isteseydi, mutlaka (zoraki olarak) kılabilirdi (şimdi) o ahaliyi  
--(hepsi böylece inanmış olan; 2/25-26)-- tek bir kitle. Ama (onlar) asla son bulmayacaklar  
--(ilkin, bu kendi kalleşlik ve katılıklarından ötürü; 41/5 Ona karşı burada)-- böylelikle aykırılığa 
düşenler (2/26-27) olmakta. 
119-  Sadece (müstesna) Yetkenin --(ilkin, bu kendi dürüstlük ve samimiyetlerinden ötürü; 
13/27)-- acıdığı o kimseler (38/83). (Çünki) bu (test) için yarattı onları; ve (böylece) tamamlandı 
(şimdi) Yetkenin o kelimesi: Mutlaka dolduracağım o batağı --(böyle kalleş ve katı davranmaya 
büyük bir inatla ve ömür boyu devam etmeye kararlı kalacak olan; 2/26-27 & 41/5 & 18/57)--                 
o cinlerle ve insanlarla, topluca (38/85-88)! 
120-  Ve işte, hepsi (bunların) böylece hikayelediğimiz (burada) senin üzerine (ayrı ayrı) o 
gönderilmişlerin havadislerinden, ta ki (böylelikle) sağlamlaştırmamız içindir o (herbir 
hikayeyle) senin zihnini --(buradaki bu en özel konuda; 39/23 & 74/26-31)! Ve (çünki) işte, geldi 
sana bunun içinde o “Gerçek” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine”  
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/41), ve böylece de bir Öğüt ve bir “Anışlık” (74/31)  
(tüm) o inananlar için! 
121-  Ve (ama) hala inanmayacak o kimselere de ki: O halde, artık (böylece) çalışın (kendi) 
yeriniz üzere (23/63 & 41/40); şüphesiz biz de (böylece) çalışanlar olacağız (2/25)!  
122-  Ve gözleyin, (o halde); şüphesiz biz de gözleyenleriz (44/10-16)! 
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123-  Ve Al-lah içindir (tüm) o görünmezi o göklerin ve yerin (10/61). Ve Ona doğru döndürülür 
o emir, onun hepsi (32/5)! Öyleyse, artık (böylece) hizmet et Ona (22/77), ve de güvenip dayan 
Ona (3/160). Ve asla değildir Yetken habersiz (tüm) o çalıştıklarınızdan (2/25 & 10/61)! 

 
  
 

BÖLÜM   12 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Elif, Lam, Ra.   
Đşte, bu (başlangıç harfleri) “işaretleridir” o açık “Yazıtın” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (1), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o  
“Devasa Bir Mucize 2” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece  
ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
2-  Şüphesiz Biz indirdik onu --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, orada böylece sollu & sağlı--               
arapça bir “Okunuş” (36/69) olarak, ta ki artık siz (bunu) akledesiniz (21/10)! 
3-  Biz hikayeliyoruz (burada) senin üzerine (böylece) hikayelerin --Matematiksel açıdan da--                   
o en güzelini (39/23), esinlediğimizden ötürü sana doğru (burada) bu “Okunuşu” (36/69)!  
Ve kesinlikle (sen), bundan önce --(tüm bu “Matematiksel Mucizeler” hakkında hepten)-- 
habersizlerden idin (11/49)! 
4-  Đşte, bir zaman Yusuf dedi o babası (Yakuba): Ey babacığım, şüphesiz ben (rüyamda) gördüm 
on bir gezegeni, ve güneşi ve ayı. Gördüm onları, benim için eğilmişler (olarak)! 
5-  Dedi (Yakup): Ey oğulcuğum, sakın hikayeleme bu görünü o kardeşlerine, yoksa (derhal) 
kurarlar sana bir tuzak. (Çünki) şüphesiz, o şeytan insan için açık bir düşmandır. 
6-  Ve (çünki) böylece seçecek (şimdi) seni Yetken, ve öğretip bildirecek sana o “Anlatıların” 
(=buradaki 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler en güzel “Anlatılarının” o  
herbirine de bir göndermedir böylece yine, en başta: 39/23) yorumundan; ve (böylelikle de) 
tamamlayacak (burada) o “Armağanını” (10/58) senin üzerine ve Yakup ailesinin üzerine,  
onu tamamladığı gibi senin o babalarının üzerine de, (bundan) önce, Đbrahime ve Đshaka.  
(Çünki) şüphesiz, Yetken (böylece) --şimdi, o sol tarafta da-- en Bilendir, --o sağ tarafta da--                           
en Buyurgandır! 
7-  Ve (öyleyse), muhakkak o Yusuf ve kardeşlerinin (hikayesi) içinde “Đşaretler” (=buradaki  
19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, 
en ilkin: 3/7) vardır, (bunu burada) sorup kavrayacak (olanlar) için! 
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8-  Hani, bir zaman dediler (onlar): Muhakkak, Yusuf ve kardeşi (şimdi) daha sevgilidir 
babamıza bizden, ve biz bir ekip (olduğumuz halde)? O halde şüphesiz, babamız (bu hususta) 
açık bir sapkınlık içindedir. 
9-  O halde, haydi öldürün Yusufu, veya atıp bırakın onu bir yere, ki (böylelikle) kalsın (sadece) 
size babanızın yüzü (=ilgisi, sevgisi). Ve sonra (tevbe edip) olursunuz (yine), bunun peşinden, 
bir düzeltililer halkı! 
10-  Ve dedi bir sözcü onlardan: Asla öldürmeyin Yusufu! ama atın onu derinliklerine o 
kuyunun, ki (sonra) çekip alsın onu bazı gezginciler; eğer yapıcılar idiyseniz. 
11-  Dediler: Ey babamız, nedir senin için ki, (bir türlü) güvenmiyorsun bize Yusuf için?  
Ve (oysa) şüphesiz biz onun için mutlak nasihatçılarız! 
12-  O halde, haydi gönder onu bizimle birlikte yarın, (ki) koşsun ve oynasın. Ve şüphesiz biz 
onu mutlak koruyucularız! 
13-  Dedi (Yakup): Şüphesiz o ki, mutlaka hüzünlendiriyor beni, (sizin) götürmek (istemeniz) 
onu. Ve (çünki) korkuyorum yemesinden (orada) onu bir kurdun, ve siz ondan habersizler (iken). 
14-  Dediler: Eğer yerse onu bir kurt, ve biz (böyle) bir ekip (iken), şüphesiz biz, o zaman, 
mutlak kaybedenleriz! 
15-  Ve o vakit (böylece) gittiklerinde onunla ve toplandıklarında, atsınlar onu diye derinlikleri 
içine o kuyunun- ve (derhal) esinledik (Biz de) ona: O halde, mutlaka havadis vereceksin (sen) 
(ileride) onlara bu emirlerini, ve onlar (o vakit bunun) farkında olamayacaklar (iken)! 
16-  Ve geldiler babalarına akşamleyin, ağlayarak. 
17-  Ve dediler: Ey babamız, şüphesiz biz gittik yarışıyorduk, ve terketmiştik Yusufu o  
geçimlik (eşyalarımızın) yanında, ve (o vakit) yedi onu o kurt! Ama sen değilsin inanacak bize, 
ve eğer biz (şimdi) olsak da doğrular. 
18-  Ve (delil olarak) geldiler (onun) gömleği üzerinde yalan bir kanla. Dedi (Yakup):  
Hayır, (böylece) çekici kıldı sizin için (kendi) canlarınız (kötü) bir emri! Öyleyse, artık güzelce 
sabretmek (gerekir bana). Ve (çünki) Al-lah (sadece Kendisinden) berkitme dilenendir, bu 
uydurduklarınıza karşı! 
19-  Ve geldi bir gezginci (kafile); ve gönderdiler o sucularını, ve (o da) sarkıttı kovasını, ve 
dedi: Hey müjde, (burada) bir çocuk (var)! Ve (derhal) sakladılar onu (satılacak) bir köle olarak.  
Ve Al-lah en bilendi onların (bu) yaptıklarını. 
20-  Ve (sonra) sattılar onu düşük bir değere, sayılı (birkaç) paraya. Ve (sonra da) oldular onu  
(hepten) unutup geçenlerden. 
21-  Ve dedi onu satın almış o kimse, Mısırda, o (hanım) kişisine: Öyleyse, artık şerefli tut  
(onun) kalış yerini. (Çünki) belki, fayda verir bize, veya ediniriz onu bir evlatlık.  
Ve (işte), böylece yerleştirdik (Biz) Yusufu o yerin içinde, ve (böylece) öğretip bildirmemiz için 
ona o “Anlatıların” (39/23) yorumundan! 
Ve işte, Al-lah (böylelikle) galip gelicidir (burada) Kendi o “Emri” (=bu Bölümde yer alan   
19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Emrine” de bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 42/52) üzerine, ve fakat ahalinin çoğu hala (bunu) bilmiyorlar! 
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22-  Ve o vakit ulaştığında (Yusuf) artık o erginlik dönemine, (Biz de) verdik ona bir buyruk  
ve bir bilgi; ve (işte), böylece ödüllendiririz (Biz) --şimdi de-- o güzellik edicileri (39/34)! 
23-  Ama (sonra) yanaştı ona o (hanım) kimse ki, o içinde (idi) onun evinin, onun (erkek) 
canından (tatmin bulmak için). Ve (derhal) kapadı kapıları, ve dedi: Buyur, senin içindir!  
Dedi (Yusuf): Sığınırım (ben) Al-laha! Şüphesiz O (benim) Yetkemdir; ve güzel kılmıştır 
(benim) kalış yerimi. Şüphesiz o ki, asla rahata eremez o haksızlık ediciler (6/21)! 
24-  Ve muhakkak böylece o (kadın) meyletti ona; ve (Yusuf) da meyletti ona, eğer olmasaydı 
görmesi Yetkesinin (böyle) bir kanıtını (17/32)! Böylece (uyarıp engel olarak) çevirip giderdik 
(Biz) ondan bu çirkinliği ve ahlaksızlığı; (çünki) şüphesiz o (Bizim) hizmetkarlarımızdan (idi), 
(böylece) has kılınmışlar olan (39/2-3). 
25-  Ve derhal koşuştular kapıya (doğru), ve (bu arada) yırttı (kadın) onun gömleğini arkadan.  
Ve rastladılar (kadının) kahyasına, yanıbaşında kapının; ve (kadın) dedi: O halde, (şimdi) ne 
(olmalıdır) karşılığı (böylece) dilemiş (bu) kimsenin (senin) ev halkına bu çirkinliği, sadece 
zindana atılması, veya acıklı bir çileden (başka)? 
26-  Dedi (Yusuf): O yanaştı bana, benim (erkek) canımdan (tatmin bulmak için). Ve tanıklık etti 
bir tanık o (kadının) ailesinden: Eğer (onun) gömleği yırtılmış idiyse önden, (kadın) doğru 
söylemiştir; ve o yalancılardandır. 
27-  Ve ama eğer (onun) gömleği yırtılmış idiyse arkadan, (kadın) yalan söylemiştir; ve o 
doğrulardandır. 
28-  Ve o vakit gördüğünde (onun) gömleğini yırtılmış (olarak) arkadan, dedi o (kahya): 
Öyleyse, şüphesiz bu, sizin tuzağınızdan olmalıdır (ey kadın); ve (çünki) şüphesiz, sizin (bu tip) 
tuzağınız pek büyüktür! 
29-  Ey Yusuf, öyleyse, (şimdi) yüz çevir (sen) bundan. Ve sen de, (ey kadın), öyleyse, derhal 
(Al-lahtan) bağışlanma dile bu kusurun için! (Çünki) şüphesiz sen (böylece) oldun o hata 
edenlerden! 
30-  Ve dediler o (bazı) kadınlar, (o) ilin içindeki: Valinin o (hanım) kişisi yanaşıyor (imiş)  
o genç uşağına, onun (erkek) canı için. Muhakkak (yüreğini) yakmış (olmalı) onun (bu) sevgi!  
Şüphesiz biz mutlaka görüyoruz onu açık bir sapkınlık içinde! 
31-  Ve o vakit (Valinin karısı) işittiğinde (onların) bu düzenlerini, (derhal) gönderdi (bazı 
davetçiler) onlara. Ve hazırladı onlar için birer koltuk, ve verdi o her birine de, onlardan, birer 
bıçak. Ve (sonra) dedi: O halde, artık çık, (ey Yusuf), onların karşısına! Ve o vakit gördüklerinde 
onu, (gözlerinde) öyle büyüttüler ki onu, --(şaşkınlıktan, farkında bile olmadan o bıçaklarıyla)-- 
kesip çizdiler (kendi) ellerini. Ve dediler: Aman, Al-lah için! Değildir bu bir insan; kesinlikle bu, 
ancak şerefli bir melektir! 
32-  Dedi (Valinin karısı): (Đşte), budur o kimse ki, kınayıp ayıpladınız beni onun hakkında.  
Ve (evet), muhakkak (ben) yanaştım ona, böylece onun (erkek) canından (tatmin bulmak için); 
ama o korudu (kendini). Ama eğer (hala) yapmazsa ona (bu) emrettiğimi, mutlaka zindana 
atılacak, ve mutlaka olacak o küçük düşenlerden! 
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33-  Dedi (Yusuf): Yetkem, öyleyse, artık o zindan daha sevgilidir bana, onların beni kendisine  
çağırdıkları bu (çirkinlik ve ahlaksızlığı işlemektense). Ve eğer (Sen) şimdi çevirip gidermezsen 
benden onların (bu) tuzaklarını, (zayıf bir anımda) kayabilirim onlara doğru, ve (olmuş) olurum  
o cahillerden! 
34-  Ve (bunun üzerine) yanıt verdi Yetkesi ona, ve (böylece) derhal çevirip giderdi ondan  
onların o tuzaklarını. Şüphesiz O, ancak Odur en işitici, en bilen. 
35-  (Çünki) sonra (böylece) açığa çıktı onlar için, tam görmelerinin peşinden o işaretleri, 
mutlaka onu (yine de) zindana atmaları (fikri), bir süreye kadar. 
36-  Ve girdi onunla birlikte o zindana iki genç adam. Ve (sonra) dedi onlardan biri: Şüphesiz 
ben (rüyamda) görüyorum kendimi, sıkıyorum (iken) sarhoşlatıcı (şarap)! Ve dedi o diğeri: 
Şüphesiz ben de (rüyamda) görüyorum kendimi, taşıyorum (iken) başımın üstünde ekmek,  
ve yiyor (iken) o kuşlar ondan! Öyleyse, haydi havadis ver bize onun yorumunu, (ey Yusuf); 
(çünki) şüphesiz biz görüyoruz seni o güzellik edicilerden (39/34)! 
37-  Dedi (Yusuf): Gelivermez ki size bir “yiyecek,” onunla besleneceğiniz (2/25), muhakkak 
havadis verebilirim (ben) size --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- onun yorumunu, o (daha) size 
(orada) gelivermeden önce! Bu, Yetkemin bana öğretip bildirdiklerindendir. (Çünki) şüphesiz 
ben terk ettim bir halkın uygulamasını, inanmayan Al-laha, ve onlar o sonraki zaman hakkında, 
onlar (böylece) inkarcılar olan (11/19)! 
38-  Ve izledim o babalarımın uygulamasını, Đbrahimin ve Đshakın ve Yakubun. Öyleyse, asla 
olacak (şey) değildir bizim için (buyruğunda) ortak koşmamız Al-laha, hiçbir istemle (18/26)! 
Đşte, bu (Đbrahimin uygulaması; 6/161) Al-lahın lütfundandır bizim üzerimize, ve (tüm) ahalinin 
üzerine. Ve fakat ahalinin çoğu (hakkıyla) şükretmiyorlar (6/63-64)! 
39-  Ey zindan arkadaşlarım, öyleyse, artık (böylece) ayrışan (birçok) yetkeler mi (9/31) daha 
iyidir, yoksa Al-lah mı, (böylece) tek --(Yetke olan; 42/10), egemen (olan)? 
40-  Ve hizmet etmiyorsunuz (siz) Ondan başka, sadece --(o melekler, veya peygamberler,  
veya din adamları adına (onları böylece Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “yetkeler” edinerek) 
uydurmuş olduğunuz; 3/80 & 9/31)-- o adlara, sizin böylece --(Al-lahın biricik kızları, veya  
Al-lahın biricik oğulları, veya Al-lahın biricik aracıları vs. gibi çeşitli batıl ve süslü vasıflarla)-- 
adlandırdığınız onları, sizin ve o babalarınızın. Đndirmedi Al-lah (burada) onlar hakkında  
--(bu tip iddialarınızı destekleyecek)-- hiçbir ispat. Çünki asla ait değildir o buyruk verme 
(yetkisi), (böylelikle) sadece Al-laha (18/26); O böyle emretti ki, artık asla hizmet etmeyesiniz  
--(Ondan başkaları adına ortaya konulmuş hiçbir buyruğa)-- ama artık sadece (böylelikle)  
Ona (3/79 = 5/44 & 5/47 & 5/48 & 5/68)!  
(Đşte) budur, o (daima ve ebeden) ayakta kalacak Ergi; ve fakat ahalinin çoğu (hala) bunu 
bilmiyorlar! 
41-  Ey zindan arkadaşlarım, ama sizden biri: (Đşte), artık o içirecektir o efendisine --şimdi,  
19 kodlu o Tablolarda da, o alt bölgede, o sol tarafta-- “sarhoşlatıcı” (şarap); ve ama diğeri:  
(Đşte), artık o asılacaktır, ve --o üst bölgede, o sağ tarafta-- o “kuşlar” yiyecektir onun başından!  
Đşte, (böylece) kılınıp bitirilmiştir o Emir, o şey ki onun hakkında (böylece) görüş diliyordunuz. 
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42-  Ve (sonra) dedi sezmiş (olduğu) o kimseye, şüphesiz o kurtulan (olacaktır diye), onlardan: 
Öyleyse, an beni de o efendinin önünde! Ama --(hikmeti yine daha sonra anlaşılmak üzere,  
Al-lahın gözetimi ve izni altında yine)-- unutturdu ona o şeytan (18/63-64) anışını o efendisine; 
ve o da kaldı o zindanın içinde birkaç sene (daha). 
43-  Ve (bir zaman sonra) dedi (Mısırın) o yöneticisi: Şüphesiz ben (rüyamda) görüyorum yedi 
semiz inek, yiyor (iken) onları yedi cılız (olan). Ve (sonra) yedi yeşil başak, ve diğerleri kuru 
(olanlar). Ey konsey, öyleyse, (şimdi) görüş bildirin bana (bu) görüm hakkında, eğer (bu tarz) 
görüleri çözüverebiliyor idiyseniz. 
44-  Dediler: (Bunlar) ancak karmaşık düşlerdir! Ve değiliz biz (bu tarz) düşlerin yorumunu 
biliciler. 
45-  Ve (o vakit) dedi kurtulmuş o kimse, onlardan, ve (sonunda) böylece anımsayarak (uzun)  
bir sürenin ardından: Ben havadis verebilirim size onun yorumunu; öyleyse, hemen (Yusufa) 
gönderin beni. 
46-  Yusuf, ey doğru sözlü (arkadaşım), öyleyse, haydi görüş bildir bize o yedi semiz inek 
hakkında, yiyor (iken) onları o yedi cılız (olan). Ve (sonra) o yedi yeşil başak, ve diğerleri kuru 
(olanlar); ta ki ben döneyim (senin bu yorumunla) o ahaliye, ta ki onlar (böylece) artık (bunların  
en doğru yorumunu) bilsinler! 
47-  Dedi (Yusuf): Öyleyse, artık (ekin) ekeceksiniz (siz) yedi sene, adetiniz üzere.  
Ve ne biçtiyseniz, bırakın onu başağı içinde, sadece azıcık --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o birinci bölgede, o sol tarafta-- o “yediklerinizden!”  
48-  Sonra geliverecektir bunun peşinden yedi zorlu (sene), yiyor (olacak) tüm o takdim  
ettiklerinizi kendileri için, sadece azıcık --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o birinci bölgede,  
o sağ tarafta-- o “koruduklarınızdan!”  
49-  Sonra geliverecektir bunun peşinden bir yıl, onun içinde --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o ikinci bölgede, o sol tarafta-- bolca “yağmurlanıyor” (olacak) o ahali, ve onun içinde --o ikinci 
bölgede, o sağ tarafta-- bolca (üzüm) “sıkıyorlar” (olacaklar)!  
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (47-49), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi yansımalarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o  
“Enfes Bir Mucize” dosyasını --(orada, yüce Rabbimize ait 19 kodlu o muhteşem Tabloda, o birinci 
bölgede, o sol tarafta yer alan o azıcık “habbet: buğday” (=5), ve buna karşılık o sağ tarafta yer alan yine  
o azıcık “semeret: meyva” (=5); sonra o ikinci bölgede, o sol tarafta yer alan (bunlara göre) o nispeten  
(iki kat) bolca “elzera, zera: ekin” (=10), ve buna karşılık o sağ tarafta yer alan yine o bolca “elıneb, ıneb: 
üzüm” (=11) bu açılardan böylece en başta ve özellikle dikkat ederek, lütfen)-- muhakkak görüp  
bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça kavramalıyız, en ilkin.  
 
50-  Ve (bunun üzerine) dedi (Mısırın) o yöneticisi: Öyleyse, derhal alıp getirin bana onu!  
Ve o vakit (tekrar) geldiğinde ona o gönderilmiş, dedi (Yusuf): O halde, şimdi (öncelikle)  
dön o efendine, ve sor ona, neydi (diye) o kadınların durumu, o kimseler ki kesip çizmişlerdi 
(kendi) ellerini? (Çünki) şüphesiz, Yetkem onların (bu) tuzaklarını (12/32) en bilendir. 
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51-  Dedi (o yönetici): O halde, (ey kadınlar), neydi o durumunuz yanaştığınız zaman Yusufa, 
onun (erkek) canından (murad almak için)? Dediler: Aman, Al-lah için! Bilip görmedik (biz) 
onun aleyhine hiçbir suç. O vakit dedi o Valinin o (hanım) kişisi: (Đşte), şimdi ortaya çıktı 
gerçek! Çünki ben yanaştım ona, onun (erkek) canından (tatmin bulmak için). Ve şüphesiz o 
doğrulardandır! 
52-  (Dedi Yusuf): Đşte bu, artık onun (böylece) bilmesi içindir: Şüphesiz ben asla ihanet 
etmedim ona (=ne o valiye, ve ne de en önemlisi ve aslen Al-laha) görünmezde. Ve (çünki) 
şüphesiz, Al-lah asla iletmez (böyle) ihanetçilerin tuzağını! 
53-  Ama (yine de, tümüyle) temize çıkarmam (ben) kendi canımı; (çünki) şüphesiz o can  
(hep) mutlak emredicidir o çirkinlikleri (12/24 & 5/30 & ...), sadece --(bundan ötürü; 91/9)-- 
acıdıkları (dışında) Yetkemin! (Çünki) şüphesiz, Yetkem --(bu takdirde; 91/7-9 her daim)--                   
en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
54-  Ve dedi o yönetici: O halde, derhal alıp getirin bana onu, ki şimdi (bir Vezir olarak atayıp) 
böylece has kılayım onu (kendi) canım için. Ve o vakit (geldiğinde Yusuf, ve o yönetici böylece) 
konuştuğunda ona, (şöyle) dedi: Şüphesiz sen artık, bugün, (bizim) yanımızda (en kıdemli bir 
Vezir olarak) yerleşiksin, güvenilirsin. 
55-  Dedi (Yusuf): O halde, (lütfen) şimdi (bir Vezir) kıl beni (tüm) o hazineleri üzerine o yerin!  
(Çünki) şüphesiz ben --(bu hususta, Al-lah tarafından öğretilmiş)-- iyi bir koruyucuyum, iyi bir 
bilenim. 
56-  Ve (işte), böylece yerleşik kıldık (Biz) Yusufu o yerin içinde; artık (rahatça) 
konaklayabiliyordu orada, nerede isterse. Đşte, (böylece) ulaştırırız (Biz) o acımamızı, kime 
istersek (7/156). Ve asla heba etmeyeceğiz (Biz) --şimdi de-- o güzellik edicilerin (39/34) 
ücretini! 
57-  Ve (ardından), mutlak ücreti o sonraki zamanın daha/en iyi (olacaktır) inanmış o kimseler 
için, ve --şimdi de-- (böylece) sakınıyor (39/33) olmuşlar! 
58-  Ve (sonra) geldi Yusufun o kardeşleri, ve girdiler onun huzuruna. Ve (derhal) tanıdı (o) 
onları, ve onlar onu (hala) yabancı sayanlar (iken). 
59-  Ve o vakit gereçlendirdiğinde (Yusuf) onları o gereçleriyle, dedi: O halde, (derhal) getirin 
şimdi bana sizin o (öteki) kardeşinizi de (=Benyamin; bkz. Tevrat-Tekvin 35/23-26), babanızdan 
(olan). Çünki görmüyor musunuz ki, şüphesiz ben yerince ödüyorum (size) o ölçeği, ve ben  
(bu hususta sizin için) en iyisiyim konukseverlerin? 
60-  Ama eğer (yine de) getirmezseniz bana onu, artık yoktur (hiç) ölçek sizin için (benim) 
yanımda, ve (o takdirde), bir daha asla yaklaşmayın bana! 
61-  Dediler: O halde, muhakkak isteyip (getirmeye çalışacağız) onu, babasından; ve şüphesiz 
biz mutlak yapıcılarız! 
62-  Ve dedi (Yusuf) o genç yardımcılarına: Öyleyse, (derhal) koyun (şimdi) onların  
o sermayelerini (tekrar) o çuvallarının içine, ta ki onlar görsünler onu, geri döndükleri zaman 
(kendi) ailelerine; ta ki onlar belki (böylece) geri dönerler. 
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63-  Ve o vakit onlar döndüklerinde babalarına, dediler: Ey babamız, menedildi artık bizden  
o ölçek! Öyleyse, (şimdi) gönder bizimle birlikte o kardeşimizi (=Benyamin), ki (yine) 
ölçeklenebilelim; ve şüphesiz biz onu mutlak koruyucularız! 
64-  Dedi (Yakup): Artık (hiç) güvenebilir miyim (ben) size onun için, nasıl ki (büyük hata 
ederek) güvenmiş (olduğum) gibi size onun kardeşi için, (bundan) önce (12/11-14)? Ve Al-lah  
en iyi koruyucudur; ve O, acıyanların en acıyanıdır! 
65-  Ama o vakit açıverdiklerinde (onlar) o geçimlik (çuvallarını), derhal buldular sermayelerini 
(orada) geri verilmiş (olarak) kendilerine. Dediler: Ey babamız, (daha) ne arıyoruz; (işte), bu 
sermayemiz de (aynen) geri verilmiş (durumda) bize? Ve o halde, artık (bununla) doyururuz 
(kendi) ailemizi, ve koruruz o kardeşimizi, ve (böylece) arttırırız bir deve ölçeği (daha). Bu, 
kolay bir ölçektir!                   
66-  Dedi (Yakup): Asla gönderemem (ben) onu sizinle birlikte, ta ki siz (şimdi) bana verinceye 
kadar (böyle) bir garanti Al-lahtan: Mutlaka getireceksiniz bana onu, sadece ve ancak (tümden) 
kuşatılmış olursanız (müstesna)! Ve o vakit verdiklerinde ona (bu) garantilerini, dedi (Yakup):  
O halde, artık Al-lah (bu) dediğimiz üzerine --(sadece Kendisine güvenilecek, ve huzurunda  
bu konuda da ilgili herkesten mutlak hesap sorulacak; 17/34 en sağlam)-- bir dayanaktır! 
67-  Ve dedi (Yakup): Ey oğullarım, öyleyse, asla girmeyin (oraya) tek bir kapıdan, ama girin 
ayrı kapılardan. Ama asla koruyup muaf kılamam (ben) sizi Al-lahtan (gelebilecek herhangi  
bir buyruğa karşı), hiçbir istemle. (Çünki) ait değildir o buyruk, sadece Al-laha (18/26)!  
Bundan ötürü, (sadece) Ona güvenip dayandım (ben), ve (sadece) Ona güvenip dayanmalıdır 
(tüm) o güvenip dayanacak olanlar! 
68-  Ve o vakit girdiklerinde (onlar) babalarının kendilerine emrettiği o yerden, asla değildi (bu) 
koruyup muaf kılabilecek onları Al-lahtan (gelebilecek herhangi bir buyruğa karşı), hiçbir 
istemle; sadece bir gereksinim (nedeniyle idi) Yakubun (kendi) canı içindeki, (böylece) dile 
getirdiği onu.  
Ve şüphesiz o --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” de (39/23) ilgili-- 
(böylece) mutlak bir bilgi (7/52) sahibiydi, (Bizim) ona öğretip bildirdiğimizden; ve fakat 
ahalinin çoğu (bunu) hala bilmiyorlar! 
 
**  Hz. Yakubun (üzerine Selam olsun), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz 
tarafından böylelikle gönderileceği mutlak olarak vadedilmiş olan 19 kodlu, bu en kritik ve önemli  
“Misak Elçisini/Mesajını” en evvelden beri nasıl böylece --sollu & sağlı-- en Mucizevi ve hikmetli 
tarzlarda açıkça haber vermiş olduğuna yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Ata 
Peygamberlerin Sözleri” dosyasını da bu bağlamda muhakkak ve tümüyle görmeliyiz, en ilkin. 
 
69-  Ve o vakit girdiklerinde (onlar) Yusufun huzuruna, o (derhal) çekti kendi yanına  
o kardeşini (=Benyamin), ve ona dedi: Şüphesiz ben, (işte) ben, senin o (aynı anadan olan) 
kardeşinim! (bu hususta, lütfen, şimdi dilerseniz, hem de ayrıca bkz. Tevrat-Tekvin 35/22-26 & 
43/29-34) Öyleyse, artık asla üzülme (sen) onların (bu) yapıyor olduklarından ötürü (12/9 & 
12/77)! 
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70-  Ve o vakit gereçlendirdiğinde (Yusuf) onları o gereçleriyle, koydurdu o su kabını da 
o kardeşinin çuvalının içine. Sonra da (şöylece) duyurup bağırdı bir duyurucu: Ey kafile, 
şüphesiz siz mutlak hırsızlarsınız! 
71-  Dediler, ve öne çıkarak onlara doğru: Öyleyse, nedir (şimdi) o kaybettiğiniz? 
72-  Dediler: Đşte, kaybettik biz (Mısır) yöneticisinin o su kasesini. Ve artık her kim (bulup) 
getirirse onu, bir deve yükü (ödül vardır ona)! Ve ben de buna (şahsen) bir garantörüm. 
73-  Dediler: Al-laha (andolsun), muhakkak bildiniz ki, gelmedik (biz) bozgunculuk etmek için 
(bu) yerin içinde. Ve de asla olmadık (biz) hırsızlar! 
74-  Dediler: O halde, ne olmalıdır (şimdi) bunun cezası, eğer yalancılar idiyseniz? 
75-  Dediler: Bunun cezası (şudur): Đşte, artık her kim ki, bulunursa (o su kasesi) kendi çuvalı 
içinde, (işte), artık (şahsen tutuklanıp alıkonulmak üzere) odur onun karşılığı! Đşte, böyle 
cezalandırırız (biz) bu haksızlık edicileri. 
76-  Ve (bunun üzerine, Yusufun o genç yardımcısı) derhal aramaya başladı onların heybelerini, 
(Yusufun) o kardeşinin heybesinden önce, sonra da (en sonunda) çıkardı onu (Yusufun)  
o kardeşinin heybesinden. Đşte, böylece bir plan kurdurduk Biz (burada) Yusuf için.  
Çünki (yoksa) değildi o (böylece) alabilecek o kardeşini (Mısır) yöneticisinin o yasası içinde, 
sadece ancak (böylelikle) Al-lah isterse! O halde, artık yükseltiriz (Biz) derecelerle, kimi  
istersek (58/11). Ve her bilgi sahibinin üstünde (böylece, ve her daim) en Bilen (Al-lah)  
vardır! 
77-  Dediler: Eğer şimdi bu (Benyamin) böylece hırsızlık ettiyse, muhakkak hırsızlık ettiydi  
onun o kardeşi (Yusuf da), daha önce! Ve sakladı bunu Yusuf (kendi) canı içinde, ve (şimdilik)  
açığa vurmadı bunu onlara. Ama (içinden) dedi: Siz (şu an) daha kötüsünüz yer (bakımından)! 
Ve (çünki) Al-lah en bilicidir sizin bu uydurup nitelendirdiğinizi. 
78-  Dediler: Ey Vezir, şüphesiz onun bir babası (var), büyük bir ihtiyar. Öyleyse, şimdi (lütfen) 
alıkoy bizden birini (onun) yerine. (Çünki) şüphesiz biz görüyoruz seni o güzellik edicilerden! 
79-  Dedi (Yusuf): Sığınırım (ben) Al-laha, şimdi (bizim) alıkoymamızdan, ancak sadece  
o kimseyi, ki (işte), arayıp bulduk biz o eşyamızı kendi yanında (olarak)! (Çünki) şüphesiz biz,  
o zaman, mutlak haksızlık ediciler (oluruz). 
80-  Ve o vakit artık (böylece) umutlarını (iyice) kestiklerinde ondan, (derhal) has kıldılar  
(kendi aralarında) bir fısıldaşmayı. Ve dedi (onların) büyükleri: Bilmediniz mi, şüphesiz babanız 
muhakkak almıştı sizden bir garanti Al-lah (adına) (12/66)? Ve (bundan) önce de, nasıl haksızlık 
etmiştiniz o Yusuf hakkında (12/17)? Öyleyse, artık asla ayrılıp gitmeyeceğim (ben) bu yerden, 
ta ki babam izin verinceye kadar bana, veya Al-lah buyruk verinceye (kadar) benim hakkımda! 
Ve O, buyruk verenlerin en iyisidir. 
81-  O halde, (şimdi) derhal dönün babanıza, ve deyin: Ey babamız, şüphesiz senin (bu) oğlun  
hırsızlık etti. Ve tanıklık etmedik (biz), sadece bildiğimizle. Ve olabilecek değil idik (biz)  
o görünmez için koruyucular! 
82-  Ve --(eğer bize yine inanmıyorsan; 12/18), öyleyse, (şimdi) sor o şehre, o şey ki onun içinde 
idik, ve o kafileye, o şey ki çıkıp geldik onunla (beraber). Ve şüphesiz (bu kez) biz mutlak 
doğrularız! 
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83-  Dedi (Yakup): Hayır, (yine) çekici kılmış (olmalı) size o (kendi) canlarınız (kötü) bir emri! 
Öyleyse, artık (yine) güzelce sabretmek (gerekir bana). Umulur ki, Al-lah getirecektir bana 
onları, topluca. (Çünki) şüphesiz O, ancak Odur en bilen, en buyurgan! 
84-  Ve (sonra) yüz çevirdi onlardan, ve dedi: Ah (bu) üzüntüm, o Yusuf üzerine! Ve ağardı 
gözleri hüzünden, ve o pek yutkunucu (iken). 
85-  Dediler: Al-laha (andolsun), (hala mı) devam edeceksin (sen) böylece anmaya o Yusufu,  
ta ki oluncaya kadar bitip tükenmiş, veya oluncaya (kadar) o düşüp yıkılanlardan? 
86-  Dedi (Yakup): Ben (böylelikle) yalnızca Al-laha şikayet ederim (tüm) derdimi ve hüznümü.  
Ve de (çünki) --(bu Yusuf konusunda da)-- bilirim Al-lahtan o (sizin) bilmediklerinizi! (bkz.  
Ata Peygamberler 14/5-12) 
87-  Ey oğullarım, öyleyse, haydi (şimdi) gidin ve araştırın o Yusufu ve kardeşini, ve asla 
umutsuzluğa kapılmayın Al-lahın o (rahmet) esintisinden. (Çünki) şüphesiz o ki, asla 
umutsuzluğa kapılmaz Al-lahın o (rahmet) esintisinden (56/89), --şimdi de-- ancak (böyle) 
inkarcılar (2/26-27) halkı! 
88-  Ve o vakit (tekrar gelip) girdiklerinde (Yusufun) huzuruna, dediler: Ey Vezir, dokundu bize 
ve ailemize bir darlık, ve (dolayısıyla), işte, geldik biz (sana) düşük bir sermayeyle. Öyleyse, 
artık (lütfen), yerince öde bizim için o ölçeği, ve (üstüne fazladan da) bağışta bulun bizim için! 
(Çünki) şüphesiz, Al-lah ödüllendirecektir o bağışta bulunucuları. 
89-  Dedi (Yusuf): O halde, (şimdi) bildiniz mi (siz) ne yaptığınızı o Yusufa ve kardeşine,  
o zaman siz cahiller (iken)? 
90-  Dediler: Şüphesiz sen, yoksa (işte) mutlak sen misin o Yusuf? Dedi: (Evet), benim o Yusuf, 
ve bu da kardeşim (Benyamindir)! Đşte, muhakkak şimdi (böylece) lutfetti Al-lah bize. (Çünki)  
şüphesiz o ki, her kim sakınırsa (2/177), ve kararlılık gösterirse (76/24), şüphesiz Al-lah artık 
asla heba etmeyecektir --şimdi de-- böyle güzellik edicilerin (39/34) ücretini! 
91-  Dediler: Al-laha (andolsun); muhakkak şimdi (böylece) tercih etti seni Al-lah bizim 
üzerimize! Ve kesinlikle (biz) mutlak hata ediciler idik. 
92-  Dedi: Yoktur bir ayıplama sizin aleyhinize, bugün; bağışlasın Al-lah sizi! Ve (çünki) O  
--(bu takdirde; 25/70-71)-- acıyanların en acıyanıdır! 
93-  O halde, haydi (şimdi) gidin bu gömleğimle, ve (derhal) atın onu babamın yüzü üzerine,  
ki derhal --(tüm o derdinden ve hüznünden; 12/86 artık böylece toptan kurtulmuş olarak)--
(kendine) geliversin --(Al-lahın bu “Đşaretini” böylece)-- görücü (olarak)! Ve (sonra) getirin bana 
(tüm) ailenizi, topluca. 
94-  Ve o vakit (Mısırdan) henüz çıkıp ayrılmış (iken) o kafile, (kendi memleketinde) dedi 
babaları (Yakup): Şüphesiz ben mutlaka (burnumda) buluyorum Yusufun o (tertemiz kokan) 
rüzgarını, eğer (siz) bunamış saymazsanız beni? 
95-  Dediler: Al-laha (andolsun), şüphesiz sen (hala) o eski saplantının içindesin! 
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96-  Ama o vakit geldiğinde o müjdeci, (derhal) attı o gömleği (Yakubun) yüzü üzerine, ve  
o da (hemen) çevrildi artık --(Al-lahın bu “Đşaretini” böylece)-- görücü (olarak)!  
Ve sonra dedi (Yakup): Demedim mi (ben) size, şüphesiz ben bilmekteyim --şimdi, 19 kodlu  
o Tablolarda da-- Al-lahtan o (sizin) bilmediklerinizi, (diye)? (bkz. Ata Peygamberler 14/5-12) 
97-  Dediler: Ey babamız, öyleyse, artık (Al-lahtan) bağışlanma dile bizim için, kusurlarımıza! 
(Çünki) şüphesiz biz (mutlak) hata ediciler idik. 
98-  Dedi (Yakup): Đleride bağışlanma dilerim sizin için, Yetkemden. (Çünki) şüphesiz O, ancak 
Odur --(bu takdirde; 6/54 her daim)-- en bağışlayıcı, en acıyan. 
99-  Ve o vakit (topluca gelip) girdiklerinde Yusufun huzuruna, o (derhal) kucaklaşıp aldı  
kendi yanına o ana babasını, ve dedi: Öyleyse, artık (hep birlikte) girin Mısıra, Al-lah isterse, 
güvenliler (olarak)! 
100-  Ve sonra (derhal) çıkarıp yükseltti ana babasını o tahtın üzerine; ve (ana babası, ve o                   
on bir kardeşinin hepsi) yere kapandılar onun için, eğilmişler (olarak). Ve (bunun ardından),  
dedi (Yusuf): Ey babacığım, işte bu, benim (bu) görümün (=12/4) yorumudur, daha önceki! 
Muhakkak şimdi kıldı onu Yetkem (böylece de) bir gerçek! Ve muhakkak güzellik etti (O) bana, 
çıkardığında beni o zindandan, ve getirdiğinde sizi o çölden, o şeytanın tam dürtüklemesinin 
peşinden (böylece) benim ve kardeşlerimin arasında (12/5). Şüphesiz, Yetkem (böylece)  
en şefkatlidir, istediği (kimseler) için (17/25)! (Çünki) şüphesiz O, ancak Odur en bilen,  
en buyurgan. 
101-  Yetkem, (böylece) muhakkak verdin (Sen) bana o yönetimden, ve (böylece de) öğretip 
bildirdin bana --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- bu “Anlatıların” (39/23) yorumundan (=12/41, 
47-49)! (Ey) Yaratıp oluşturucusu o göklerin ve yerin, öyleyse, yalnızca Sensin benim (yol 
gösterici, koruyucu) Rehberim bu yakın zaman, ve o sonraki zaman içinde. O halde, (lütfen) 
(buradaki hayatımın sonunda) vefat ettir beni (Sana) teslim olmuş (olarak), ve kat beni (ahiret 
hayatımda da) --şimdiki-- bu düzeltililere (2/25 = 4/69)! 
 
**  Hz. Yusufun (üzerine Selam olsun) soyundan çıkarılıp, yine içinde bulunduğumuz bu en kritik 
Son Günün/BinYılın bu kez ileride iyice ortalarına veya sonlarına doğru, yüce Rabbimiz tarafından 
mutlak olarak gönderileceği vadedilmiş olan o en kıdemli ve nihai “Misak Elçisinin” (bkz. 3/81-82) 
gelmesiyle, ve o vakit, yukarıda anılan hz. Yakubun tüm bu oğullarının soyundan çıkmış olan tüm  
bu büyük Peygamberlerin (38/47), ve hz. Đsmailin tüm bu oğullarının soyundan çıkmış olan tüm  
bu büyük Peygamberlerin (38/48) ona o vakit (yine o en Mucizevi gaybi haberleriyle) manen en büyük  
bir kuvvetle destek vermeleri, ve tüm dünya milletlerinin ona bu hususta böylece mutlak iman etmekle 
yükümlü kılınacak olmasıyla, yukarıda hz. Yusufun (üzerine Selam olsun) görmüş olduğu bu rüya (12/4) 
böylece bu müstakbel torununda (bkz. 18/83) böylelikle de o vakit nihai ve mutlak manada tam olarak  
bir kez daha gerçek kılınmış olacak olmalıdır, yüce Rabbimiz tarafından. Bu en kritik konuya ilerideki  
bu ilgili Ayetlerde böylece tekrar ve biraz daha detaylı gireceğiz, inşaAl-lah. 
   
102-  (Đşte), bunlar (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli “kelimelerin/harflerin”  
o hepsine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 2/25) havadislerindendir o Görünmezin (81/24-27), 
(böylece) esinliyoruz Biz (burada) onları sana doğru!  
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Ve (ayrıca) elbette değildin (sen) onların (=Yusufun o kardeşlerinin) yanında, (onlar) topladıkları 
zaman o emirlerini (12/15), ve onlar böylece (Yusufa karşı) orada düzen kuruyorlar iken. 
103-  Ama burada (yine de) ahalinin çoğu, eğer (sen) tutkuyla arzulasan bile, --(şimdi bu gibi 
haksız, katı, duyarsız, ve ilgisiz tavırlarından; 2/75 & 41/5 & 25/44 & 10/7 vazgeçmedikleri 
sürece)-- asla (olacak) değildirler (böylece) inanıcılar (2/25-26)! 
104-  Oysa (sen) sorup istemiyorsun da onlardan buna karşılık hiçbir ücret. (Çünki) değildir o, 
(böylelikle) sadece bir “Anış” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına”  
bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23) (tüm) o kalabalıklar için (13/7)! 
105-  Ve işte, nice (var ki) o “Đşaretten” (=19 kodu ile taçlandırılmış olan o en özgün Fibonacci 
dizisine göre, yüce Rabbimiz tarafından yine böylece en üstün “Matematiksel Hesaplar” üzere, 
ikişerli, Simetrik “eşler” halinde yaratılmış olan tüm o muazzam galaksiler, spiraller, ve 
anaforlar, kumullar, ve organlar, yapraklar vs. dahi) o göklerin ve yerin içinde, uğrayıp 
geçiyorlar onların yanından, ve onlar (hala) onlardan yüz çeviriciler (oluyorlar)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (105), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o  
“Altın Oranlı Bir Mucize,” ve sonra da o “Altın Hesaplı Bir Mucize” dosyalarını muhakkak görüp  
bu bağlamda tüm bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
106-  Ve (ama) inanmıyor onların çoğu --(böylece tek “Yetke” olarak)-- Al-laha (42/10), sadece 
(ancak) onlar (böylece) ortak koşucular (9/31) oluyorlar! 
107-  Öyleyse, güvendiler mi (şimdi), gelivermesinden onlara (böyle) bir “bürüyenin” Al-lahın   
o çilelendirmesinden (44/10-11), veya gelivermesinden onlara (akabindeki) o “Saatin”  
(44/15-16), ansızın, ve onlar farketmiyorlar (iken)? 
108-  De ki: Öyleyse, (işte), artık budur benim yolum: Çağırırım ben (tüm insanları) Al-laha,  
bir “Görsel Belge” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Görsel Belgesine”  
bir atıftır burada yine, en ilkin: 7/203) üzere, ben ve böylelikle beni izlemiş o kimseler (7/196)! 
Ve saygı duyulandır Al-lah; ve asla değilim ben (böyle) ortak koşuculardan (9/31)! 
109-  Ve göndermedik (Biz) senden önce de, sadece (böyle erkek, veya kadın) piyadeler (16/43) 
(o önceki Đlahi mesaj ve uyarıları) esinlediğimiz onlara, o şehirler halkından. Öyleyse, (şimdi) 
gezmediler mi o yerin içinde, ki gözlesinler (diye), nasıl oldu sonu onlardan önceki o kimselerin 
(29/40)? Öyleyse, artık o sonraki diyar daha/en iyi (olacaktır) şimdi (böylece) sakınmış (39/33)  
o kimseler için! Öyleyse, hala (bunu) akletmeyecek misiniz (21/10)? 
110-  Ve o vakit artık (iyice) karamsarlığa kapıldıkları zaman o gönderilmişler, ve sandıklarında, 
şüphesiz onlar (böylece) muhakkak yalanlandılar (diye), geldi onlara (Bizim) o yardımımız; ve 
(böylece) kurtardık (Biz), kimi istersek (10/103). O halde, --şimdi de-- asla geri çevrilemeyecek  
(Bizim) o baskımız (6/65) böyle cürümkarlar (7/40) halkından! 
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111-  Ve muhakkak (şimdi) böylece oldu onların (bu tarzdaki) aktarıları içinde bir “Ders,”  
o anlayış sahipleri için! (Çünki) asla değildir (bu) “Anlatı” (39/23) (Al-lahtan başkası tarafından) 
uydurulabilecek (bir şey); ve fakat (böylece) -yerine getirip- doğrulamasıdır (o) kendinden 
önceki o -Yazıtların- (=Tevrat, Đncil, ve Kuran; 6/92), ve --sollu & sağlı-- ayırt edilmesidir 
(burada) o her istemin; ve işte, (böylelikle) bir “Đletidir” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23) ve bir “Acımadır,” 
artık (böylece) inanacak (2/25-26) bir halk için!   
 
  
 

BÖLÜM  13 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Elif, Lam, Mim, Ra.   
Đşte, bu (başlangıç harfleri) “işaretleridir” o “Yazıtın” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23)!  
Ve (böylece) “indirilmiş” olan sana (39/23) Yetkenden, bir “Gerçektir” (39/41)!  
Ve fakat o ahalinin çoğu (şimdi bu haksızlıklarından, katılıklarından, duyarsızlıklarından, ve de 
ilgisizliklerinden; 2/75 & 41/5 & 25/44 & 10/7 vazgeçmedikleri sürece) asla inanmazlar.  
2-  Al-lahtır o Kimse ki --(ilkin o zihinsel yaratış safhasında; 2/117)-- böylece yükseltti o gökleri, 
(şimdi) onu görebileceğiniz sütunlar olmadan, sonra --(o altı günün sonunda; 10/3)-- böylelikle 
(egemence) dikeldi o Tahtın üzerinde (10/3)!  
 
**  Yüce Rabbimiz daha o Big bang (=Büyük patlama) olayından önce, Kendi katındaki bu toplam  
6 Gün (=6 BinYıl; 22/47) süren bu “zihinsel yaratış” safhasında (bkz. 2/117) bu evrenimizin de böylece  
şimdi insanlar tarafından görülebilecek yükseltici sütunlar olmaksızın, yani şu an Bilimsel literatürde 
“kara enerji” (=dark energy) denilen ve Bilim adamları tarafından mahiyeti hala ve asla bir türlü çözülüp 
anlaşılamamış olan o “görünmez” büyük itici ve yükseltici kuvvetle böylece hala çok büyük bir hızla  
--(yine daha en başta Kendisinin o en ince ve en hassas “Matematiksel Hesaplara” göre gerçekleştirdiği,  
ve de böylece yine en baştan dileyip takdir etmiş olduğu o belirli vakte kadar)-- böylelikle şimdi bu  
“aktif yaratış” safhasında böylece büyük bir hızla yükselmesini ve genişlemesini takdir etmiş olduğunu  
bu Ayetlerde (bkz. 13/2 = 51/47) böylelikle yine en Mucizevi bir tarzda haber veriyor olmalıdır bizlere 
burada, en baştan. 
 
Ve amade kıldı o güneşi ve ayı; hepsi --(kendi yörüngelerinde; 21/33)-- akıp gitmektedirler  
adı konulmuş bir süreye kadar. Đşte, (O) böylece çekip çeviriyor o emri (32/5);  
ve burada (böylece de) --sollu & sağlı-- ayırt ediyor o “Đşaretleri” (=buradaki 19 kodlu, tüm o 
ikişerli, benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7), 
ta ki siz (böylelikle) artık Yetkenize kavuşmaya (kesin bir inançla) odaklanıyor (olasınız)! 
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3-  Ve Odur o Kimse ki (böylece) yayıp uzattı o yeri, ve kıldı onun içinde kökleşmiş (dağlar),  
ve nehirler. Ve o her “meyvadan” kıldı onun içinde --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- ikişerli 
“eşler” (2/25) olarak! Ve bürümektedir o geceyi o gündüze.  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol taraf için-- mutlak 
Đşaretler (3/7) vardır, düşünecek bir halk için! 
4-  Ve o yerin içinde toprak kıtalar (vardır), komşular (olan); ve o bahçeler, üzümlerden ve 
ekinlerden ve hurmalardan, çatallı ve çatalsız (olarak). Sulanırlar (bunlar) bir tek (aynı) suyla, 
ama (Biz) lütuflandırırız onun bazısını bazısı üzerine, yemişlerde!  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ taraf için-- mutlak 
Đşaretler (3/7) vardır, akledecek bir halk için! 
5-  Ve eğer şaşarsan, ve (işte), şaşılacak olan (şimdi) onların (şu) deyişleridir: Olduğumuz  
zaman mı biz bir toprak, şüphesiz biz mi --(buradaki o vefatın hemen ardından, öte tarafta,  
o Cehennemde, veya o Cennette; 16/28-29 X 32 böylece ve derhal)-- yeni bir “yaratılış” içinde 
(uyandırılıyor) olacakmışız (36/52-59)? Đşte, o şahıslar o kimseler ki şimdi (böylece) inkar ettiler 
Yetkelerini (67/6-9); ve o şahıslar, (işte), o bukağılar (bundan ötürü) onların boyunlarında 
olacaktır. Ve o şahıslar --(bu durumda; 22/72 & 60/2 & 85/4-10 en sonunda böylelikle)-- o ateşin 
arkadaşları (olacaklardır), onlar onun içinde sürekli kalıcıdırlar! 
6-  Ama (hala) acele ettiriyorlar (onlar) seni bir çirkinlik için (8/32), güzellikten önce! Ama 
(bilmeliler ki), muhakkak geçti onlardan önce (bu) örnekler (29/40)! Ve şüphesiz, Yetken mutlak 
bağışlama sahibidir o ahali için, onların (bu) haksızlıklarına rağmen; ve ama şüphesiz, --(yine de 
akıllarını başlarına alıp en kısa zamanda burada derhal ve böylece doğrulukla dönüp Kendisine 
yönelmedikleri takdirde; 3/89)-- Yetken mutlak şiddetlidir sonlandırmada (4/18)! 
7-  Ama (hala) diyor inkar etmiş o kimseler: O halde, değil miydi (şimdi) indirilmeli onun 
üzerine (böyle) bir “Đşaret” (21/5) Yetkesinden? Sen yalnızca bir uyarıcısın (7/2), ve artık 
(dünyadaki) her halk için --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) 
burada böylece yine, en ilkin-- (böyle) bir “iletici” (=42/52-53)! 
8-  Al-lah bilir (o gebelik döneminde) ne yüklendiğini her dişinin; ve o rahimlerin neyi 
eksilttiğini, ve neyi arttırdığını. Ve o her istem (Onun) katında, --matematiksel-- bir ölçüyledir 
(77/21-23)! 
9-  Bilenidir (O) tüm o görünmezin ve tanık olunanın (10/61); (O), en büyüktür, en yücelicidir. 
10-  Aynıdır (Onun için) sizden o saklamış kimse (kendi içinde) o deyişi, veya açıklamış  
kimse onu (67/13-14); ve o kimse ki yatıp gizlenmiş (olsun) o gecede, veya çıkıp dolanmış 
(olsun) o gündüzde. 
11-  Ve o (herbir kimse) için takipçiler (vardır) önünden ve ardından (izleyen), böylece 
koruyorlar onu, Al-lahın emriyle (82/10-12). Şüphesiz, Al-lah asla bozup değiştirmez bir halkta 
olanı, (ilkin) onlar bozup değiştirmedikçe (kendi) canlarında olanı (8/53). Ve --(bundan ötürü; 
28/84)-- dilediği zaman Al-lah bir halka bir çirkinlik, artık yoktur geri çevirme onu! Ve (o vakit) 
artık yoktur onlar için Ona karşı hiçbir (yol gösterici, koruyucu) rehber (45/10)! 
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12-  Odur o Kimse ki (böylece) gösteriyor size o şimşeği, korku ve umut (kaynağı olarak); ve 
inşa ediyor o ağırca bulutları. 
13-  Ve saygılamaktadır o gök gürültüsü (Onu) övgüyle, ve (tüm) o melekler de (Onun) 
korkusuyla (16/49-50). Ve (bunun ardından, O) gönderir o yıldırımları, ve isabet ettirebilir onu, 
kime isterse (57/22-23). Ama onlar hala (böylece) mücadele ediyorlar Al-lah hakkında (40/35), 
ve (öyleyse), O şiddetlidir yakalamada! 
14-  (Ancak) Onun için (yapılır) o gerçek çağrı (39/44)! Ve (şimdi) onların --(kendilerine Onun 
dışında/yanında, Ona ek/ortak “aracılar” edinerek böylece)-- dua edip çağırdıkları o kimseler ise 
(10/18), Ondan başka, asla yanıt veremezler onlar için, hiçbir istemle (35/14); dolayısıyla, (onlar) 
sadece uzatmış (o kimse) gibidir (şimdi) iki avucunu suya doğru, ulaşması için (kendi) ağzına; 
ama asla değildir o ulaşacak ona! Ve o halde, (şimdi) değildir (böyle) inkarcıların (2/26-27)  
bu çağırışları, sadece bir sapkınlık içindelik. 
15-  Ve --(Onun her iradesini ve tüm buyruklarını farkında olarak, veya olmayarak şimdi  
böylece de yerine getirmek suretiyle; 49/13 & 6/65 & ...)-- Al-lah için eğilmektedir o göklerin ve 
yerin içindeki (tüm) o kimseler, gönüllüce veya mecburi (olarak), ve (onların) o gölgeleri de 
(16/48), o erken (vakitlerde) ve o geç (vakitlerde). 
16-  De ki: O halde, (şimdi) kimdir Yetkesi o göklerin ve yerin? De ki: (Elbette), Al-lah!  
De ki: Öyleyse, hala edindiniz mi -sandınız- (siz) kendinize Ondan başka böyle (yol gösterici, 
koruyucu) rehberler (18/102) asla malik olamayan --o Melekleri, veya o Peygamberleri-- (kendi) 
canları için dahi (ne) bir faydaya, ve (ne de) bir darlığa (5/76)?  
De ki: Öyleyse, artık (nitelik ve de nicelik açısından) eşit olabilir mi --şimdi, 19 kodlu o 
Tablolarda da, o sol tarafta-- o “kör,” ve --o sağ tarafta-- o “gören?” Ve (sonra, yine nitelik ve de 
nicelik açısından) eşit olabilir mi --o sol tarafta-- o “karanlıklar,” ve --o sağ tarafta-- o “ışık?”  
Ama yoksa hala kıldılar mı (onlar) Al-lah için (böyle) ortaklar (9/31 & 42/21) yaratmış 
(olabilecek) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- Onun --oradaki-- (bu) “yaratması” gibi (28/68), 
ve (sonra da, böylece) benzeşmiş (olabilecek) olan bu “yaratış” onlar için (52/34)?  
De ki: Öyleyse, (sadece) Al-lah yaratıcısıdır o her istemin; ve O --(burada ilkin, şimdi yine  
bu en özgün hususta da, böylece de)-- Tektir (17/88 = 112/1-4), egemendir! 
17-  Ve (işte), indirdi (O) gökten bir su, ve sellendi (şimdi) o vadiler (kendi) ölçüsüyle.  
Ve (sonra) yüklendi o sel kabaran bir köpük; ve körükledikleri (o şeylerde de) o ateşin içinde, 
böylece arayarak --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- bir “mücevherlik,” veya                                  
--o sağ tarafta-- bir “metalik,” --o alt bölgede de-- onun benzeri bir “köpük” (var olacaktır)!  
(Đşte), böylece vuruyor Al-lah şimdi (bu örneklemeyi) o Gerçek, ve o sahte hakkında: Ve 
öyleyse, artık o “köpük” --o alt bölgede de, o sol tarafta-- atılıp gider, --o sağ tarafta da-- “atık” 
(olarak)! Ve ama ahaliye fayda veren durur --o üst bölgede de, o sol tarafta, ve o sağ tarafta--                  
o yerin içinde! (Đşte), böylece vuruyor Al-lah burada (bu, ve buna benzer Kuran-Haberdeki diğer 
tüm o) örneklemeleri (=2/26 & 13/17 & 74/31 & ...)!  
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**  Yukarıdaki bu Ayetin (17), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o  
“Parıltılı Bir Mucize” dosyasını, ve de ayrıca orada bu konuyla ilgili olarak hz. Davud, ve hz. Đsa,  
ve de hz. Muhammedin (a.s.) en evvelden beri vermiş oldukları o en Mucizevi gaybi haberlerini 
muhakkak görüp bu bağlamda tüm bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz,  
en ilkin.  
 
18-  Artık --(yukarıdaki o örneklemeyi idrak edip)-- böylece yanıt vermiş (2/186) o kimseler  
için Yetkelerine, en güzeli (var olacaktır). Ama (buna rağmen) yanıt vermemiş o kimseler Ona;  
eğer şüphesiz (olsa) onlar için (şimdi) o yerin içinde ne (varsa), toptan, ve (onun) bir benzeri 
(daha) onunla birlikte, mutlaka fidye (olarak) verirlerdi onu! Çünki o şahıslar, (işte), onlar için  
--(bundan ötürü; 28/84)-- o en çirkin hesap (var olacaktır). Ve --(bu durumda; 4/18)-- onların 
(son) barınma yerleri o bataktır; ve ne adi bir yataktır (o)! 
19-  Öyleyse, (şimdi) bilen o kimse burada (bu) “indirilmiş” olanın sana (39/23) Yetkenden,  
böylece bir “Gerçek” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır 
burada böylelikle yine, en ilkin: 39/41) olduğunu, (buna karşı) o kör (olan) kimse gibi midir?  
O halde, artık yalnızca böylelikle “Anış” alacaktır (39/23) o anlayış sahipleri! 
20-  O kimseler ki, (işte), artık (böylece) yerine getiriyorlar (onlar) Al-lahın o ahdini, ve asla 
bozmuyorlar (bu) Misakı (2/25-27)! 
21-  Ve o kimseler ki, (işte), artık (böylece) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda-- birleştiriyorlar  
(onlar) Al-lahın onunla --orada, o sol ve sağ taraflı olarak-- birleştirilmesini emrettiğini  
(2/25-27), ve onlar artık (böylece) ürperiyorlar Yetkelerinden, ve korkuyorlar o en çirkin 
hesaptan (13/18)! 
22-  Ve o kimseler ki artık (böylece) kararlılık gösteriyorlar (3/186), arayarak Yetkelerinin 
yüzünü (=rızasını), ve (her daim) ayakta tutuyorlar o (namaza durup Onu) destekleyişi (2/238), 
ve harcıyorlar onları o beslediklerimizden, gizli ve açık olarak (2/215). Ve onlar (artık) 
savıyorlar (böyle de) güzellikle (39/23) o (her tür) çirkinliği. O şahıslar, (işte), artık onlar içindir 
diyarın o (en güzel) sonucu! 
23-  Bolluk bahçeleri, (onlar) girecekler oraya, ve (böylece) düzeltili olmuş kimseler (2/25) 
(onların) o babalarından ve eşlerinden ve soylarından. Ve melekler de (o vakit) girecekler onların 
yanına, her kapıdan, (şöyle diyerek): 
24-  Öyleyse, artık selam sizin üzerinize, (böylece) kararlılık gösterdiğinizden (76/24) ötürü.  
Ve (işte), ne kutludur diyarın bu (en güzel) sonucu! 
25-  Ama o kimseler ki, (işte), artık (böylece) bozuyorlar (onlar) Al-lahın o ahdini, Onun  
(bu) Misakının peşinden (2/25-27), ve kesip parçalıyorlar Al-lahın onunla --şimdi, 19 kodlu  
o Tablolarda, o sol ve sağ taraflı olarak-- birleştirilmesini emrettiğini, ve (böylece de) 
bozgunculuk ediyorlar o yerin içinde (2/25-27); o şahıslar, (işte), artık onlar içindir o lanet, ve  
--(bu kalleşliklerinden; 2/26 en kısa zamanda vazgeçip, burada derhal ve doğrulukla böylece  
Al-laha yönelmedikleri takdirde; 3/88-89)-- onlar için (olacaktır) o en çirkin diyar! 
 
 
 
 



Bölüm  13           240  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
26-  Al-lah açıp yayar o besini kimin için isterse, ve kısıp ölçer de (34/36-37). Ve (onlar) coştular 
bu yakın hayatla; ama değildir bu yakın hayat o sonraki zamana kıyasla, sadece (azıcık) bir  
geçimlik (31/24). 
27-  Ama (hala) diyor inkar etmiş o kimseler: O halde, değil miydi indirilmeli (şimdi) onun 
üzerine böyle bir “Đşaret” (21/5) Yetkesinden? De ki: Şüphesiz, Al-lah --(bu kendi eğrilik ve 
kalleşliklerinden ötürü; 2/26)-- saptırır, (şimdi) kim (bunu) isterse (2/26-27); ve (böylece de) 
iletir (39/23) Kendisine doğru, (şimdi) kim --(doğrulukla ve samimiyetle; 2/25)-- (Ona)  
yönelirse (2/25-26)! 
28-  O kimseler ki artık (böylece) inandılar ve yatıştı kalpleri Al-lahın (bu) “Anışıyla” (39/23);  
dikkat, Al-lahın (bu) “Anışıyla” (39/23) yatışır o kalpler! 
29-  O halde, artık (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için çalışmış (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru çalışmalara bir atıftır 
böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler; ferahlık (var olacaktır) onlar için, ve o  
en güzel dönüş yeri! 
30-  Đşte, böylece gönderdik (Biz) seni bir kitlenin içinde, muhakkak geçmiş (olan) onun 
öncesinde (nice) kitleler, aktarman için onlara şimdi (böylece) esinlediğimiz bu (“Anışı”)  
(43/43-44) sana doğru. Ama onlar hala (böylece) inkar ediyorlar o Pek Acıyanı (67/6-9)!  
De ki: Odur (benim) Yetkem (42/10); ve de yoktur (başka) ilah, (böylelikle) sadece O (28/70)! 
Öyleyse, artık (sadece) Ona güvenip dayandım (ben), ve (sadece) Ona doğrudur (benim) 
dönüşüm! 
31-  Ve eğer şüphesiz (şimdi olsaydı bile bu) bir “Okunuş” (36/69), yürütüldüğü onunla o 
dağların, veya parçalandığı onunla o yerin, veya kelam ettirildiği onunla o ölülerin...?  
Hayır, Al-lah içindir o “Emir” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Emrine”  
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 42/52), toptan! Öyleyse, (şimdi) hala anlamadı mı  
inanmış (2/25-26) o kimseler, eğer Al-lah isterse, mutlaka (böylece) iletebilirdi (39/23) ahaliyi, 
topluca! Ama son bulmayacak inkar etmiş (2/26-27) o kimseler, isabet etmesinde onlara,  
bu yaptıklarına binaen (41/5 & 45/7-10 & 10/7-8 & ...), bir felaket, veya konmasında yakınına 
(onların) o diyarlarının, ta ki (böylelikle) geliverinceye kadar Al-lahın (verdiği) bu sözü (10/4)!  
Şüphesiz, Al-lah asla çeliştirmez o sözleşimi. 
32-  Ve ama muhakkak alay edildi o gönderilmişlerle de senden önceki. Ve (Ben de) önce  
--(bunun için; 79/18-20)-- süre verdim inkar etmiş o kimselere, ve (ama) sonra da  
--(bundan ötürü; 7/132)-- artık (en sonunda) yakalayıp aldım onları. Öyleyse, nasıl oldu (Benim) 
o sonlandırmam (7/136 & ...)! 
33-  Öyleyse, şimdi (hiç isyan edilir mi) o Kimseye böylelikle başında (adalet üzere) durmakta 
(olan) o her canın, böylece (onlardan herbirinin) o (kendi) kazandığına göre (40/17)?  
Ama kılıp ürettiler (onlar) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda-- Al-lah için (bazı) “ortaklar!”  
De ki: O halde, haydi adlandırın onları! Yoksa siz (böylece) havadis mi veriyorsunuz (şimdi) 
Ona (hiç) bilmediklerini o yerin içinde? Yoksa böylece o hariç/dışta olanları mı o “Deyişten”  
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Deyişine” bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 69/40-43) --böylece kendi kafanızdan “ortaklar” olarak kılıp üretiyorsunuz?  
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Hayır, (işte), şimdi (böylece) süslü kılındı inkar etmiş (2/26-27) o kimselere (bu) düzenleri, ve 
(böylece) alıkonuldular o yoldan (16/69)! Ve (çünki) her kimi --(ilkin, bu kendi kalleşlik ve 
haksızlıklarından ötürü; 2/26-27 & 11/18-19 böylece)-- saptırırsa Al-lah, artık yoktur onun için  
--19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” (39/23) burada yine böylece,  
en ilkin-- hiçbir “iletici” (39/23)!  
 
**  Yukarıda işaret edilen tarzda bu tip bazı hastalıklı ve art niyetli kimselerin, şimdi yüce Rabbimize ait 
19 kodlu, tüm o --mantıksal ve hesapsal açıdan-- tam karşılıklı ve hiç çelişkisiz olarak takdir edilmiş olan 
tüm bu kusursuz ve mükemmel Planlamaları (4/82 & 18/1-2) temelden bozup geçersiz kılabilmek için 
başvuracakları tüm bu tip art niyetli, haksız ve çarpık teknikleri en evvelden yine böylece en Bilge  
bir şekilde haber verip, bunların herbirinin dosdoğru ve mükemmel cevaplarını da halihazırda en Hikmetli 
bir tarzda ortaya koymuş olan yüce Rabbimize ait tüm bu gibi en kritik ve mucizevi Ayetlere yakından ve 
bütünüyle tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Göksel Bir Mucize,” ve sonra da o “Haşmetli Bir 
Mucize” dosyasını da şimdi bu bağlamda da tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin.   
 
34-  Artık onlar için --(bu kalleşlik ve haksızlıklarından; 2/26 & 11/19 en kısa zamanda vazgeçip, 
burada derhal ve doğrulukla böylece Al-laha yönelmedikleri takdirde; 3/89)-- bir çile (var 
olacaktır) bu yakın hayat içinde; ve o sonraki zamanın mutlak çilesi daha/en zorlu (olacaktır).  
Ve yoktur artık onlar için Al-laha karşı hiçbir koruyup sakınıcı! 
35-  Ve (ama) örneği o bahçenin, o şey ki söz verildi şimdi (böylece) sakınanlara (2/177):  
Đşte, akmakta (olacaktır) altından nehirler, yemişleri devamlı (olacaktır), ve gölgelikleri de.  
Đşte, budur o (en güzel) sonucu şimdi (böylece) sakınmış (39/33) o kimselerin; ama (bu) 
inkarcıların (39/59) sonucu ateştir! 
36-  Ve o kimseler ki verdik (Biz) onlara o Yazıtı (=Tevrat, Đncil, ve Kuran; 3/3-4)  
(işte), böylece coşmaktadırlar (onlar) şimdi bu “indirilmiş” (39/23) olanla sana (=17/107-109)!  
Ama o tayfalardan kimi (var ki) hala yadırgıyor onun bazısını. De ki: (Ben) yalnızca emredildim 
(böylece) hizmet etmekle (sadece) Al-laha (12/40), ve Ona (buyruğunda) asla ortak  
koşmamakla (18/26)! Öyleyse, artık (sadece) Ona doğru çağırırım (ben) (12/108), ve (sadece) 
Ona doğrudur (benim) dönüşüm! 
37-  Ve (işte), böylece “indirdik” (Biz) onu (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Yazıtına” bir atıftır yine, en başta, burada böylece indirilmiş olan: 39/23) arapça bir Buyruk 
(olarak)! Ama eğer izlersen onların (bu) heveslerini (42/15), (bu) “Bilgiden” sana gelenin 
peşinden, (o takdirde) yoktur senin için artık Al-lahtan (ne) bir (yol gösterici, koruyucu) rehber, 
ve (ne de) bir koruyup sakınıcı! 
38-  Ve muhakkak gönderdik (Biz) nice gönderilmişler senden önce de, ve kıldık onlar için eşler 
ve çocuklar. Ve asla olacak değildir bir gönderilmiş (=burada böylece de bu Misak Elçisi) için,  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- (onun) getirmesi --o üst bölgelerde-- bir “Đşareti” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli “kelimelerden/harflerden” o (her) birine bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 3/7), ancak sadece Al-lahın izniyle! Her belirli süre için bir yazgı vardır. 
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39-  (Çünki) Al-lah yok eder --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o alt bölgelerde-- istediğini, ve 
sağlam kılar --o üst bölgelerde-- (dilediklerini)! Ve (çünki) işte, böylece Onun katındadır  
o “Yazıtın” anası/esası (=3/7)!  
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (38-39), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi en başta yine o 
“Göksel Bir Mucize” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece  
ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
40-  O halde, eğer şimdi gösterirsek (Biz) sana bazısını o şeyin onlara (böylece) söz 
verdiklerimizin (17/7-8 & 9/97-98 & 44/10-16), veya (bunlardan önce) vefat ettirirsek seni,  
senin üzerine (düşen) artık yalnızca --(tüm bu en kritik ve önemli Đlahi mesajı ve uyarıları 
böylece)-- ulaştırmaktır (5/67); ve Bizim üzerimize (olacaktır) o hesaplandırma! 
41-  Ve görmediler mi, şüphesiz Biz şimdi (bu tip afetlerle, depremlerle, dalgalarla, kasırgalarla, 
heyelanlarla; 29/40) geliveriyoruz o yere, ve (böylece de) eksiltiyoruz onu uçlarından (29/67)?  
Ve Al-lah (böylece de) buyruk verir, ve (o takdirde), yoktur takip (edip engelleyebilecek) artık 
Onun o buyruğunu (21/1-2)! Ve O, (böylece de) en hızlıdır hesaplandırmada. 
42-  Ve ama muhakkak --(o Đşaretlerimize ve Elçilerimize karşı)-- böylece düzen kurmuşlardı 
onlardan önceki o kimseler de; ama sonunda (böylelikle) Al-lah içindir --(buna karşılık, onlara 
karşı)-- düzen kurma, toptan (10/21 & 8/30)! Bilir (O) ne kazandığını o her canın. Öyleyse, artık 
bilecektir (bu) inkarcılar (2/26-27), kimin için (olacaktır) diyarın o (en güzel) sonucu (13/22-24)! 
43-  Ama (hala) diyorlar (sana) şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler: Değilsin sen 
(Al-lah tarafından) bir göndertilmiş! De ki: Öyleyse, artık Al-lah yeterlidir bir Tanık olarak 
benim ve sizin aranızda, ve (şimdi) artık kendi yanlarında (olan tüm o) kimseler de  
o “Yazıtın” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 39/23) bilgisi (4/166)!  
 
  
 

BÖLÜM   14 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.   
1-  Elif, Lam, Ra.   
(Bu), bir “Yazıttır” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır 
burada böylece yine, en başta: 39/23) böylece indirdik (Biz) burada onu sana, ta ki artık 
(böylelikle) çıkarman için o ahaliyi o karanlıklardan (2/78-79 & 3/78 & ...) o “Işığa” (42/52), 
Yetkelerinin izniyle; (bu) yordamına doğru (6/161) --şimdi, o sol tarafta da-- en Üstün, --o sağ 
tarafta da-- en Övülen (Al-lahın)! 
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2-  Al-lahtır o Kimse ki, (işte), Onun içindir, (tüm) o göklerin içindekiler, ve o yerin içindekiler. 
Öyleyse, artık yazıklar olsun (böyle) inkarcılar (2/26-27) için, --(bu durumda; 4/18 başlarına 
gelecek böyle)-- şiddetli bir çileden (8/50-51) ötürü! 
3-  O kimseler ki (böylece) seviyorlar bu yakın hayatı o sonraki zaman üzerine (11/19), ve 
alıkoyuyorlar Al-lahın o yolundan (9/111), ve --(bu tip art niyetli, haksız ve çarpık metotlarla; 
5/41 & 9/37 & 13/33 & ...)-- arayarak onu çarpık (olarak) (11/19)! (Đşte), o şahıslar uzak bir 
sapkınlık içindedirler. 
4-  Ve göndermedik (Biz) hiçbir gönderilmişi, sadece o (kendi) halkının diliyle, (böylelikle)  
açıkça aktarabilmesi için onlara (16/44). Ve (bunun ardından), saptırır Al-lah --(böylece,  
bundan ötürü; 14/27)-- kimi isterse, ve iletir --(böylece, bundan ötürü; 13/27)-- kimi isterse!  
Ve O en üstündür, en buyurgandır. 
5-  Ve muhakkak gönderdik (Biz) Musayı o Đşaretlerimizle: Öyleyse, artık çıkar o (kendi) halkını 
o karanlıklardan o Işığa doğru; ve anış ver onlara Al-lahın --(şimdi bu en kritik Son Çağdaki)-- 
bu günleriyle de! (bkz. Tevrat-Tsny. 31/29) diye.  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak “Đşaretler” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7) vardır,  
o her --şimdi, o sol tarafta da-- pek kararlı, --o sağ tarafta da-- pek şükredici için! 
6-  Ve o vakit dedi Musa o (kendi) halkına: Öyleyse, artık anın o armağanını Al-lahın sizin 
üzerinize (olan)! Hani, bir zaman kurtardı (O) sizi o Firavun ailesinden, (ki onlar) 
sürüklüyorlardı sizi o en çirkin çileye, ve boğazlıyorlardı o oğullarınızı, ve hayatta  
bırakıyorlardı (onların anaları olan) o kadınlarınızı. Ve bunun içinde (sizin için) bir test  
(vardı) Yetkenizden, koca! 
7-  Ve bir zaman (şöylece) duyurup ilan etti Yetkeniz: Eğer şükrederseniz, (Ben de) mutlaka 
arttıracağım size! Ama eğer (hala) inkar/nankörlük ederseniz, şüphesiz (Benim) o çilelendirmem 
mutlak pek şiddetlidir! 
8-  Ve dedi Musa: Ama eğer --(şimdi, yine bu en kritik Son Çağda da, böylece)-- inkar etseniz 
(bkz. Tevrat-Tsny. 18/18-19 = 32/1-6), siz, ve (hatta) o yerin içindeki (tüm) kimseler, topluca, 
(yine de) şüphesiz, Al-lah artık --(şimdi, yine burada da, böylece)-- mutlak --o sol tarafta da--            
en Zengindir, --o sağ tarafta da-- en Övülendir (18/1 = 2/25-27)! 
9-  Peki, (şimdi) gelivermedi mi size o havadisi sizden önceki o kimselerin, o Nuh halkının ve 
Adın ve Semudun, ve onların peşinden (gelmiş) o kimselerin? (Hakkıyla) bilemez (hiç kimse) 
onları, (ancak) sadece Al-lah! Geldi onlara da o gönderilmişleri o “Açık Belgelerle” (20/133); 
ama çevirip götürdüler (onlar) o ellerini ağızlarının içine, ve dediler: Şüphesiz biz inkar ettik 
(sizin) böylece kendisiyle gönderildiğiniz (bu mesajı). Ve de şüphesiz biz bir tereddüt içindeyiz 
(sizin) şimdi bizi (bu) çağırdığınız (Đlahi mesajdan ötürü) kendisine, şüphelileriz! 
10-  Dedi o gönderilmişleri: Al-lah hakkında mı bir tereddüt (içindesiniz), Yaratıp oluşturucusu  
o göklerin ve yerin? Oysa (böylece) çağırıyor şimdi (O) sizi, bağışlasın diye sizin o kusurlarınızı, 
ve ertelesin (diye) sizi adı konulmuş bir süreye doğru/kadar! Dediler: Değilsiniz siz, sadece 
bizim benzerimiz (olan) bireyler. Böylelikle (sadece) diliyorsunuz alıkoymayı bizi o hizmet 
ediyor olduklarından o babalarımızın (12/40). Öyleyse, haydi (derhal) getirin bize açık bir ispat! 
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11-  Dedi onlara o gönderilmişleri: (Evet), değiliz biz, sadece sizin benzeriniz (olan) bireyler.  
Ve fakat Al-lah (böylece) lutfeder, kimin için isterse (6/53) o (Kendi) hizmetkarlarından (3/164).  
Ve asla olacak (şey) değildir bizim için, getirmemiz (şimdi) size bir ispat, (ancak) sadece  
Al-lahın izniyle (13/38)! Öyleyse, artık (sadece) Al-laha güvenip dayanmalıdır (tüm) o inananlar. 
12-  Ve nedir bizim için ki, güvenip dayanmayalım (şimdi) Al-laha, ve muhakkak (O) böylece 
iletti iken bizi (bu) -dosdoğru- yollarımıza (12/108)? Öyleyse, artık mutlaka (böylece) 
sabredeceğiz (3/186) (sizin) bizi incitmenize karşılık. Ve öyleyse, artık (sadece) Al-laha güvenip 
dayanmalıdır (tüm) o güvenenler. 
13-  Ama (yine de) dediler inkar etmiş o kimseler o gönderilmişlerine: O halde, artık mutlaka 
çıkaracağız sizi bu (kendi) yerimizden, veya mutlaka (derhal) dönüvereceksiniz (bizim) o 
uygulamamız içine! Ve (bunun üzerine, şöylece) esinledi o (gönderilmişlere) doğru Yetkeleri: 
Öyleyse, artık mutlaka yıkacağız Biz de (bu) haksızlık edicileri! 
14-  Ve mutlaka yerleştireceğiz sizi o yere, onların peşinden. (Đşte) bu, korkan o kimseler içindir 
(Benim) o kalkışımdan, ve korkan (Benim verdiğim) o sözümden (10/4)! 
15-  Ve işte, böylece (o gönderilmişler Al-lahtan) bir (zaferli) açılıveriş dilediler, ve (bunun 
üzerine) yok oldu o her --şimdi de, o sol tarafa karşı da-- pek çetin, --o sağ tarafa karşı da-- pek 
inatçı (kimseler) (13/40)! 
16-  Bunun arkasından (derhal) o batak (vardır) (36/48-54); ve içirilecektir onlar (orada) irinli  
bir sudan. 
17-  Yutkunacak onu, ama neredeyse (hiç) yutamayacak onu. Ve geliverecektir (orada) ona 
o ölüm her yerden, ama o asla ölemeyecek. Ve bunun arkasından da --(yine bunlardan ötürü; 
40/40 = 22/72 & 60/2 & 85/4-10 & ...)-- (daha/en) katı bir çile (gelecektir) (22/19-22 & ...)! 
18-  O halde, (şimdi) Yetkelerini (böylece) inkar etmiş (67/6-9) o kimselerin örneği (şudur):  
Đşte, onların (bu) çalışmaları (23/63 & 41/40) bir kül gibidir, (sonunda) şiddetle savurduğu onu  
o rüzgarın, fırtınalı bir günün içinde! O halde, artık (o vakit) asla güç yetiremeyecekler (onlar)  
o kazandıklarıyla (23/55-56), hiçbir istem üzerine (34/37-38). (Đşte) budur, o uzak sapkınlık! 
19-  Öyleyse, (şimdi) görmedin mi, şüphesiz Al-lah yarattı o gökleri ve yeri (böylece) bir gerçek 
olarak (6/73)? Ve eğer isterse, (şimdi de) göçüp gidici kılar sizi, ve (böylece de) getirebilir  
--(yine mikro/küçük, veya makro/büyük evrimsel yaratış yoluyla)-- yeni bir yaratış (4/133)! 
20-  Ve değildir bu, Al-lah üzerine pek üstün (zorlu bir iş)! 
 
**  Yüce Rabbimizin ilkin yaratmış olduğu tüm o meleklerde dahi, dilediği takdirde, her daim ve dilediği 
kadar özellikle “kanat” arttırmak yoluyla böylece “yaratışta arttırma” (=yeziydu fiy elhalk) ve böylelikle 
“yeni bir yaratış” (=halken cedid) getirebileceğini bu Ayette (35/1) açıkça öğrenebiliyoruz, ilkin.  
Daha önce, bu kez insanlarda da, dilediği takdirde, her daim ve dilediği kadar, özellikle “beyin” hacmi 
arttırmak yoluyla böylece yine “yaratışta arttırma” (=zadekum fiy elhalk) ve böylelikle yine “yeni bir 
yaratış” (=halken cedid) getirdiğini, ve eğer dilerse, böylece --(en baştan beri, yine o en hassas ve üstün 
“Matematiksel Hesaplara” göre yaratıp takdir etmiş olduğu tüm bu doğal yasaları ve sebepleri kullanarak 
(7/185 & 14/19), veya da bunları tümden es geçip bizim gözümüzde tamamen sebepsiz olarak; 36/79)-- 
elbette yine ve her daim böylelikle getirdiğini ve --dilediği takdirde-- yine böylelikle getirebileceğini de 
bu Ayetlerde de (7/69 & 6/133) açıkça idrak etmiştik.  
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Yüce Rabbimizin böylece ilkin hem melek, ve sonra hem de insan türü içinde yaratışta böyle bir çeşitlilik 
yapmış olmasının en büyük hikmetlerinden biri, daha önce görmüş olduğumuz o Mesih Deccalizm 
ideolojisinin ortaya atmış olduğu bu: “Đnsanlar o (sahte ve hayali) tanrı babanın bir anda ve aynen tıpatıp 
kendi Suretinde yaratmış olduğu oğullarıdır, ve daha sonra tanrı suretli bu insanların soyundan çıkarılmış 
Uzeyr veya Đsa da dolayısıyla şimdi bu tanrı babanın aynen oğulları ve tıpatıp tecellileridir!” şeklindeki 
bu batıl iddialarını (bkz. 5/17-18 & 9/30) burada böylece de artık temelinden ve toptan çökertip tümüyle 
yıkmaktır.  
Çünki eğer gerçekten yüce Al-lah aynen Kendi Suretinde olacak ilkin böyle Melek kızlar (37/150-153) 
veya sonra böyle Đnsan oğullar (5/18) yaratmış olmak isteseydi, bunları gerçekten şimdi onların iddia 
ediyor oldukları gibi, --(burada nasıl bir insan baba derhal ve aynen kendi suretinde oğullar sahibi 
oluyorsa)-- bir anda ve her tür evrimsel yaratıştan uzak ve ari olarak, kendi içlerinde de asla değişmez  
ve standard bir biçimde bir anda böylece Kendisinden ilka edip ortaya çıkarmış (37/150-153 & 5/18),  
ve sonra da bunların arasından dilediklerini de tıpatıp Kendi Tecellisi olacak biricik kızları (53/19-21) 
veya biricik oğulları (9/30) yapmış olurdu. Fakat yüce Rabbimiz Kendisinin ne bir eşi ve ne de bir benzeri 
asla olmayan, herşeyden ve herkesten tamamen farklı ve üstün Biricik Varlık olduğu için (42/11 & 6/101) 
şimdi bu şiddetli “Evrimsel Yaratış” karşıtı bu Mesih Deccalizm (5/17-18) ideolojilerinin üretmiş olduğu 
tüm bu tip sahte ve batıl iddialardan da (5/17-18 & 9/30) burada artık böylelikle de tamamen uzak ve 
Yüce olandır!     
 
21-  Ve (o kalkış gününde) onlar artık (böylece) ortaya çıktılar (şimdi) Al-lahın önünde, topluca.  
Ve dedi o zayıflar büyüklenmiş o kimselere: Şüphesiz biz sizi izleyenler idik. Öyleyse, siz 
(şimdi) koruyup muaf kılabilecekler misiniz bizi Al-lahın bu çilelendirmesinden, hiçbir istemle? 
Dediler: Eğer --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada 
böylece yine, en ilkin-- “iletmiş” olsaydı (39/23) bizi Al-lah (3/86), mutlaka (biz de) iletirdik 
sizi. O halde, artık aynıdır bizim için, sızlansak da veya sabretsek de; yoktur bizim için (artık)  
hiçbir kaçış yeri! 
22-  Ve dedi o şeytan, artık (böylece) kılınıp bitirildiği vakit o emir: Şüphesiz, Al-lah (böylece) 
söz verdi size o gerçek sözü (9/111). Ve (ben de) söz verdim size (70/38); ve (şimdi) caydım.  
Ve yoktu benim için sizin üzerinize hiçbir (geçerli) ispat; sadece çağırdım sizi, ve siz de 
(böylece) yanıt verdiniz bana (6/112-113)! Öyleyse, artık beni kınamayın, ama (sadece) kınayın 
(kendi) canlarınızı. Ve değilim (artık) ben sizi kurtarabilecek, ve değilsiniz siz de (artık) beni 
kurtarabilecek. Şüphesiz ben (şimdi) inkar ettim, (böylece) o beni ortak koştuklarınızı da, daha  
önce (6/121). Öyleyse, artık şüphesiz --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đletisini” (39/23) böylece yalanlayarak nankörlük etmiş-- (bu) haksızlık ediciler (39/24),  
(işte), onlar için acıklı bir çile (var olacaktır)! 
23-  Ve girdirildi (şimdi) inanmış ve o Düzelticilikler için çalışmış (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru çalışmalara bir atıftır 
böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler o bahçelere, altından nehirler akan,  
sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde, Yetkelerinin izniyle! Onların kutlamaları (olacaktır) artık 
orada: “Selam” (10/10)!  
 
 
 
 



Bölüm  14           246  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
24-  Öyleyse, görmedin mi (şimdi), nasıl vurdu Al-lah (şu) örneklemeyi: Đşte, temiz bir kelime  
temiz bir ağaç gibidir. (Onun) kökü sağlam, ve dalları göktedir! 
25-  Ve dolayısıyla, verir o --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgelerde, o her iki  
tarafta-- o “yemişlerini” her seferinde, Yetkesinin izniyle!  
Ve işte, (böylece) vuruyor Al-lah bu örneklemeleri ahali için, ta ki onlar artık (böylelikle)  
“Anış” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece  
yine, en başta ve hassaten: 39/23) alsınlar! 
26-  Ve çürük bir kelimenin örneklemesi ise: Đşte, o da çürük bir ağaç gibidir. Sökülüp atılmıştır  
o yerin üstünden; ve dolayısıyla, yoktur artık onun için --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o alt 
bölgede, o her iki tarafta-- hiçbir tutunuş!  
  
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (24-26), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o  
“Enfes Bir Mucize” dosyasını --(yukarıdaki bu en özgün “örneklemenin” daha önce yine yüce Rabbimiz 
tarafından en başta o en kritik 2/25-26 Ayetlerinde verilmiş olan o en temel ve özgün “örnekleme” ile  
çok yakın ilişkisini şimdi bu açıdan da orada böylece en başta özellikle dikkat edip (2/25-26 = 14/24-26) 
önemle farkederek de, lütfen)-- muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece ve 
açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
27-  (Đşte), böylelikle sağlamlaştırır Al-lah şimdi (böylece) inanmış (2/25-26) o kimseleri  
(bu) sağlam “Deyişle” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Deyişine” bir atıftır 
burada böylece yine, en ilkin: 69/40-43) bu yakın hayat içinde, ve o sonraki zaman içinde!  
Ve saptırır (şimdi) Al-lah --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) 
böylelikle kalleşçe yalanlayıp; 2/26-27 nankörlük etmiş olan-- (bu) haksızlık edicileri (39/24)!  
Ve işte, (böylece) yapar Al-lah, istediğini (8/37)! 
28-  Öyleyse, şimdi görmedin mi (reddedip) değiştirmiş o kimseleri Al-lahın (bu) “Armağanını”  
bu inkarcılıkla (2/26-27), ve (böylelikle de) kondurmuş (olanları) kendi halklarını o sefalet 
diyarına? 
29-  O batak, --(bu durumda; 4/18 en sonunda)-- girip yaslanacaklar ona; ve ne adi bir konak 
yeridir (o)!        
30-  Ve kılıp ürettiler şimdi (onlar) Al-lah için (bazı) “denkler” (13/33), böylelikle de 
saptırmaları için Onun o yolundan (11/19)! De ki: O halde, haydi geçimlenin (bir süre); ve 
şüphesiz, sizin (son) varış yeriniz --(bunlardan ötürü; 22/72 & 60/2 & 85/4-10 en sonunda)-- o 
ateştir! 
31-  Öyleyse, (şimdi) Benim o hizmetkarlarımdan (böylece) inanmış (2/25-26) o kimselere  
de ki: Ayakta tutsunlar o destekleyişi (33/56), ve (böylece de) harcayıp dağıtsınlar  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- onları o “beslediklerimizden” (2/25), --o her iki tarafta--   
gizli ve açık olarak (16/75), gelivermeden önce bir gün, (ki) artık yoktur hiçbir alışveriş onun 
içinde, ve yoktur hiçbir dostluk (2/254)! 
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32-  Al-lahtır o Kimse ki, (işte), yarattı o gökleri ve yeri; ve (şimdi) indirdi gökten bir su, ve 
çıkardı onunla o meyvalardan, bir besin (olarak) sizin için. Ve amade kıldı sizin için o gemileri, 
akıp gitmesi için o denizin içinde, (Kendi) emriyle. Ve amade kıldı sizin için o nehirleri. 
33-  Ve amade kıldı sizin için --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta-- o “güneşi,” ve  
--o sol tarafta-- o “ayı,” devamlılar (olarak). Ve amade kıldı sizin için --şimdi, 19 kodlu o 
Tablolarda da, o sol tarafta-- o “geceyi,” ve --o sağ tarafta-- o “gündüzü” (7/54)! 
34-  Ve (böylece) verdi size, Ona sorup istediğinizin hepsinden. Ve eğer (şimdi) saymaya 
kalkarsanız Al-lahın o armağanlarını, numaralayıp bitiremezsiniz (bile) onları. Ama şüphesiz,  
o insan (hala) mutlak --şimdi, o sol tarafa karşı da-- pek haksızlık edicidir (39/24), --o sağ tarafa 
karşı da-- pek inkarcıdır (39/59)! 
35-  Ve bir zaman dedi Đbrahim: Yetkem, öyleyse, (lütfen) kıl bu beldeyi güvenli, ve uzak tut 
beni ve oğullarımı hizmet etmekten o put imajlara (26/71-73). 
36-  Yetkem, (çünki) şüphesiz onlar saptırdılar ahaliden çoğunu. Öyleyse, şimdi her kim beni 
izlerse, şüphesiz o (artık) bendendir. Ve her kim de bana baş kaldırırsa, şüphesiz Sen --(yine de, 
bundan ötürü; 4/17 böylece belirli bir vakte kadar; 4/18)-- en bağışlayıcısın, en acıyansın (13/6). 
37-  Yetkemiz, (işte), ben yerleştirdim (şimdi) kendi soyumdan (=hz. Đbrahimin soyundan olan  
bu Misak Elçisine, ve burada onu izleyecek tüm o erdemli kimselere de müstakbel bir atıftır aynı 
zamanda böylece; 3/68) bir vadiye ekinler sahibi olmayan (28/57), Senin o --(şimdi, bu Batıdaki; 
3/96)-- kutsal Evinin yanında! Yetkemiz, onların artık (böylece) ayakta tutmaları için o 
destekleyişi (33/56)! Öyleyse, (lütfen) kıl ahaliden (birçok kimselerin) zihinlerini istekli onlara 
doğru. Ve (böylece de) besle onları --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o her iki tarafta-- o 
“meyvalardan” (2/25-26), ta ki onlar şükretsinler! 
38-  Yetkemiz, şüphesiz (ancak) Sen bilirsin bizim (tüm) o saklı tuttuklarımızı da, ve açığa  
vurduklarımızı da; ve (çünki) asla saklı kalamaz Al-lahtan hiçbir istem (ne) o yerin içinde, ve  
(ne de) o göğün içinde (10/61). 
39-  Öyleyse, artık (tüm) övgü(m) Al-lahadır, o Kimse ki (şimdi) böylece bahşetti bana  
-yaşça- büyüklüğüme rağmen o Đsmaili ve Đshakı da. Şüphesiz, Yetkem mutlak işiticidir böyle  
(her) çağırışı (2/186)! 
40-  Yetkem, öyleyse, (lütfen) kıl beni artık (her daim ve ebeden) ayakta tutan (bir kimse)  
o destekleyişi (108/2), ve soyumdan da. Yetkemiz, ve (lütfen) kabul et benim (bu) çağırışımı da. 
41-  Yetkemiz, öyleyse, (lütfen) artık bağışla beni, ve ana babamı, ve (tüm) o inananları  
o “hesabın” -ayağa- kalkacağı o günde (78/27-36)! 
42-  O halde, (şimdi) sakın hesap etme (sen) Al-lahı sanki habersiz (imiş gibi) o çalıştıklarından  
(3/99 & 41/40 & 23/63) (bu) haksızlık edicilerin (39/24)! (Çünki) yalnızca erteliyor (O) onları 
bir gün için, (tüm) o gözlerin onun içinde dehşete kapılacağı. 
43-  Koşuşanlar (olarak), başlarını dikmişler; artık dönüp çevrilmiyor (bile) birbirlerine doğru  
o göz uçları, ve zihinleri (tamamen) boşalmış! 
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44-  Öyleyse, (şimdi) derhal uyar o ahaliyi (bu) çilenin onlara gelivereceği o günle (44/10-16 & 
8/50-51); ve diyecek o vakit --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” 
(39/23) şimdi böylece yalanlayıp nankörlük ederek-- haksızlık etmiş (39/24) o kimseler: 
Yetkemiz, öyleyse, (ne olur) ertele bizi yakın bir süreye doğru/kadar, (ki) hemen yanıt verelim 
Senin (bu) çağrına, ve böylece (derhal) izleyelim artık o gönderilmişleri (2/27)!  
Peki, olmadınız mı siz (Al-lah adına, ve yalan yere) yemin vermişler, (bundan) önce: Asla 
olmayacaktır sizin için hiçbir son bulma! (diye)?  
45-  Ve yerleştiniz o yerleşkeleri içinde (sizden önce de böylelikle) haksızlık etmiş o kimselerin  
(kendi) canlarına, ve açık olmuş (iken) sizin için, nasıl yaptığımız onlara (29/40)!  
Ve işte, (böylece) vurduk (Biz) sizin için (burada) o “örneklemeleri” (14/24-29 & 2/25-27 & 
74/26-31 & ...)! 
46-  Ve muhakkak kurdular şimdi (onlar) böylece kendi düzenlerini (10/21 & 8/30); ve Al-lahın 
katındadır --(buna karşılık, şimdi onlara karşı kurulan)-- düzenleri (10/21 & 8/30). Ve kesinlikle 
olacaktır --(şimdi onlara karşı kurulan bu)-- düzenleri: (Böylece, Al-lahın emriyle, en sonunda)  
son bulacak (olması) bundan ötürü o dağların (20/105-108)! 
47-  O halde, (şimdi) sakın hesap etme (sen) Al-lahı sanki bozup çeliştirecek (imiş gibi) Kendi 
sözünü o gönderilmişlerine (12/110)! (Çünki) şüphesiz, Al-lah en üstündür, --(buna karşılık;  
85/8-10 en sonunda mutlak)-- öç sahibidir! 
48-  (O) gün, artık değiştirildiğinde (bu) yer başka bir yer (haline), ve (bu) gökler de (21/104);  
ve ortaya çıktılar (şimdi) Al-lahın önüne, Tek (olan; 6/19), Egemen! 
49-  Ve görürsün (artık) o cürümkarları (7/40), o gün, sıkıca bağlanmışlar (olarak) o zincirler 
içinde. 
50-  (Onların) giyecekleri katrandandır, ve bürüyor (şimdi) yüzlerini o ateş! 
51-  (Çünki) mutlaka cezalandıracaktır Al-lah her canı, böylelikle ancak (kendi) kazandığıyla 
(40/40 = 22/72 & 60/2 & 85/4-10 & ...)! Şüphesiz, Al-lah pek hızlıdır --(böylece, tam hakkıyla 
ve en adil bir şekilde; 40/17)-- hesaplandırmada. 
52-  O halde, işte bu (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır 
burada böylece yine, en ilkin: 39/23) bir “Ulaştırıdır” tüm o ahali için; ve (böylece) uyarılsınlar 
diye bununla, ve artık (böylece kesin olarak) bilsinler ki: O yalnızca tek Đlahtır (28/70 & 112/4);  
ve (böylelikle) “Anış” alsınlar (39/23) (tüm) o anlayış sahipleri! 

 
 
 

BÖLÜM  15 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Elif, Lam, Ra.  
Đşte, bu (başlangıç harfleri) “işaretleridir” (3/7) o “Yazıtın” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23), ve (böylece de) açık  
bir “Okunuşun” (36/69)! 
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2-  O halde, artık nice kez arzulayacak şimdi (böylece) inkar etmiş (39/59) o kimseler, keşke 
olsaydılar (diye) --19 kodlu, bu “Yazıta” (39/23) inanarak-- (Ona) böylece (en baştan beri) teslim  
olmuşlar (39/22)! 
3-  Öyleyse, (şimdi) bırak onları, yesinler ve geçimlensinler, ve oyalasın onları o (batıl ve boş) 
amaçları (18/46); ve --(şimdi, bu büyüklük taslama ve katı inkarlarından ötürü; 39/59 ahirette 
uğrayacakları o feci akıbetlerini)-- böylece ileride bilecekler (39/60)! 
4-  Ve yıkmadık (Biz) o hiçbir şehri, illaki onun için --(Al-lah katından gönderilmiş olan, ve 
onların mutlak kulak verip uymaları gereken)-- bilinen bir Yazıt (vardı) (17/15-17). 
5-  (Ve sonra Al-lahın o yıkım emri geldiği vakit), artık öne alamazdı o hiçbir kitle o belirlenmiş 
süresini, ve (onlar) erteleyemezlerdi. 
6-  Ve dediler: Ey indirilmiş o kimse (şimdi) kendi üzerine bu “Anış” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” bir göndermedir burada böylece yine, en ilkin: 39/23); 
şüphesiz sen mutlak bir cinlenmişsin! 
7-  (Çünki) değil miydin getirmeli (öncelikle) bize o “melekleri,” eğer doğrulardan idiysen?  
 
**  En başta, hz. Đsa (üzerine Selam olsun), şimdi içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda,  
yüce Rabbimiz tarafından böylelikle gönderileceği mutlak olarak vadedilmiş bu “Misak Elçisini”  
Đncilde birçok kez o “ĐnsanOğlu” lakabıyla da anıp, daha sonra onun üzerine şimdi gökten mutlak olarak 
o “Meleklerin” de indirileceğini böylelikle yine “mesel” bağlamda (bkz. Luka 8/10 = 17/20-21) açıkça 
haber vermiş olduğu için (bkz. Đncil-Yuhanna 1/51), ve hz. Đsanın, --ve onunla birlikte hz. Davudun, ve de 
nihai olarak elbette yine hz. Muhammedin de (a.s.)-- verdikleri tüm bu tarz “Meseli” gaybi haberleri şu an  
yüce Rabbimiz tarafından böylelikle burada en Mucizevi bir tarzda aynen gerçek kılınmış olmasına 
rağmen (bunlar için, lütfen, şimdi bkz. “Görkemli Bir Mucize,” ve sonra da o “Şanlı Bir Mucize” 
dosyaları) yukarıda hala bu Đlahi Sırrı anlamayıp burada şimdi böylelikle “gerçek” bağlamda o Meleklerin  
bu ĐnsanOğlu, ve DavudOğlu, ve de MuhammedOğlu Đmam Mehdi lakaplı bu “Misak Elçisi” üzerine 
gözleri önünde, göz göre göre ve açıkça indirilmesini de talep edip böylece itiraz edecek bu tarzda gafil 
ve şuursuz Hristiyanlara, ve Yahudilere, ve de Araplara (6/8-9) işaret ediliyor olmalıdır yüce Rabbimiz 
tarafından, yukarıdaki bu Ayetlerde böylece, en ilkin.  
 
8-  Ve çünki --(bunun ardından; 16/2 şimdi “gerçek” bağlamda)-- indirmeyiz (Biz) o melekleri, 
sadece hak üzere. Ve olmazlar (onlar), o zaman, (artık) gözetilenler (8/50)! 
9-  Şüphesiz Biz, (işte), Biz indirdik o “Anışı” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23); ve şüphesiz Biz  
onun --(Al-lahın katındaki bu en doğru ve asli Nüshasını; 85/21-22 böylece)-- mutlak 
koruyucularız (56/77-79)! 
10-  Ve muhakkak gönderdik Biz (nice elçiler) senden evvel, o öncekilerin (nice) halkları  
içinde de. 
11-  Ama gelivermiyordu ki onlara bir gönderilmiş, illaki onunla alay ediyor idiler. 
12-  O halde, işte, (şimdi de) böylece sokarız (Biz) onu o cürümkarların (7/40) kalplerinin  
içine (26/200-201). 
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13-  Öyleyse, artık --(bu haksızlık ve kalleşliklerinden; 2/26 en kısa zamanda vazgeçip, burada 
derhal ve doğrulukla böylece Ona yönelmedikleri sürece; 3/86-89)-- asla inanmazlar ona; ve 
muhakkak (böylece) geçti o öncekilerin prensibi (8/38)! 
14-  Ve eğer açsak (Biz) onların üzerine bir kapı --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- o gökten 
(6/96-97), ve olsalar onun içinde yükseliyor, 
15-  mutlaka yine derler: (Böylelikle) yalnızca döndürüldü bizim --o sol tarafta, ve o sağ tarafta--   
(o her iki) gözlerimiz! Hayır, biz (böylece) sihirlenmişler (olan) bir halkız!  
16-  Ve muhakkak kıldık (Biz) o göğün içinde --(yine 19 kodu ile taçlandırılmış o en özgün 
Fibonacci dizisine göre, yüce Rabbimiz tarafından böylece yine ikişerli, Simetrik muazzam 
“spirallere” sahip kılınmış olan; 12/105)-- (nice) gökadalar, ve (böylece de) süsledik onu (tüm) o 
gözleyenler için (41/53)! 
17-  Ve koruduk onu taşlanmış o her şeytandan. 
18-  Sadece (şimdi) onlardan her kim hırsızlık ederse bir işitmeyle, hemen (böylece) izini sürer 
onun açık bir (radyoaktif) ışın (37/6-10). 
19-  Ve o yer, (işte), yayıp uzattık (Biz) onu, ve diktik onun içinde o kökleşmiş (dağları);  
ve bitirdik onun içinde o her istenmiş (bitkiden), --(yine 19 kodu ile taçlandırılmış o en özgün 
Fibonacci dizisine göre, yüce Rabbimiz tarafından böylece yine ikişerli, Simetrik muazzam 
“yapraklara, tanelere, vs.” sahip kılınmış şekilde; 12/105)-- tartılmış (olarak) (20/53)! 
20-  Ve (böylece) kıldık sizin için orada yaşamlıklar, ve de o (diğer) varlıklar için, ki değilsiniz 
(siz) onları besleyiciler (11/6). 
21-  Ve yoktur hiçbir istemden, ki (işte), sadece Bizim katımızdadır onun o hazineleri; ve 
indirmeyiz (Biz) onu, sadece bilinen bir --(yine en temelde ve çoğunlukla böylece 19 kodlu; 
74/30)-- ölçüyle (41/53)! 
22-  Ve gönderdik (Biz) o rüzgarları da dölleyiciler (olarak). Ve indirdik gökten bir su ve onunla 
(böylece) suladık sizi; ve değilsiniz siz onun o (gökteki) depolayıcıları. 
23-  Ve şüphesiz Biz, (işte), mutlak Biz (böylece) hayatlandırırız, ve öldürürüz (2/28); ve  
(en sonunda) Biziz o mirasçı kalacak olanlar (19/40). 
24-  Ve öyleyse, (şimdi) muhakkak bildik (Biz) --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisini” (74/31) böylece tasdik edip üzerinde erdemlice çalışarak-- o takdim 
edip öne geçicileri sizden (74/37), ve muhakkak bildik (Biz) --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisini” (74/31) böylece yalanlayıp nankörlük ederek-- o arkaya atıp sona 
kalıcıları da (74/37)! 
25-  Ve (bunun ardından), şüphesiz Yetken, (işte), O (böylece) biraraya toplayacaktır onları 
(18/47-49)! Şüphesiz, (ancak) Odur en buyurgan, en bilen. 
26-  Ve muhakkak yarattık (Biz) o insanı bir somutluktan, yıllanmış bir balçıktan (=görünen  
bir maddeden, yer toprağında mevcut tüm o elementlerden). 
27-  Ve o cini ise, (işte), yarattık (Biz) onu (bundan) önce, (bir soyutluktan), kavurucu bir  
ateşten (=görünmez bir enerjiden; 7/27, evrende mevcut tüm o anti fotonlardan). 
 
 
 
 
 



Bölüm  15           251  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
28-  Ve o zaman dedi Yetken o meleklere: Şüphesiz Ben yaratacağım (şimdi) bir insan  
bir somutluktan, yıllanmış bir balçıktan. 
29-  Ve (şimdi) onu --(o ana rahminde bir insan şekline ulaştırıp böylece)-- biçimlendirdiğim 
zaman (18/37), ve (sonra da) üflediğimde onun içine o (Kendi) “ruhumdan” (=yüce Al-lahın  
o her tür ilahi “mesajına” (42/52), burada böylece en başta hz. Ademe ve sonra onun ardından 
şimdi tüm insanlara da öğretmiş olduğu o “isimlerin;” 2/31, ve de ardından o en kritik  
“sualin” de; 7/172 böylece burada ona en başta böylelikle ham olarak üflenmiş olmasına dair  
en önemli bir atıf olmalıdır böylece de, en başta: 3/59 & 32/8-9), hemen yere kapanın onun için, 
eğilmişler (olarak)! 
30-  Ve (derhal) eğildi o melekler, onların hepsi, topluca. 
31-  Sadece (müstesna) iblis; reddetti (o) olmayı o eğilenlerle birlikte. 
32-  Dedi (Al-lah): Ey iblis, nedir senin için ki, olmuyorsun o eğilenlerle birlikte? 
33-  Dedi (iblis): Olmadım (ben) eğilmek için bir insana, böylece yarattığın onu bir somutluktan,  
yıllanmış bir balçıktan! 
34-  Dedi (Al-lah): Öyleyse, artık (derhal) çık oradan; ve (çünki) şüphesiz sen (artık) kovulmuş 
durumdasın! 
35-  Ve (bundan ötürü) şüphesiz, senin üzerine (olacaktır) o lanet, o Ergi gününe doğru/kadar. 
36-  Dedi (iblis): Yetkem, öyleyse, (lütfen) gözlet beni --(o nihai kalkış gününde; 39/67  
buradaki parmak uçlarına kadar aynı olacak; 75/4 o yeni bedenleriyle orada böylece tekrar)-- 
uyandırılacakları o güne kadar (39/68). 
37-  Dedi (Al-lah): Öyleyse, artık şüphesiz sen gözletilenlerdensin, 
38-  (böylece) zamanı bilinen o güne kadar (39/67-68)! 
39-  Dedi (iblis): Yetkem, beni --(ilkin, kendisinin bu büyük kibri ve eğriliği nedeniyle; 15/33 &  
38/76)-- eğrilttiğinden ötürü (61/5), (ben de) mutlaka süsleyeceğim (şimdi) onlar için o yerin 
içinde; ve mutlaka eğrilteceğim onları, topluca. 
40-  Sadece (müstesna) Senin o hizmetkarların, onlardan, (böylece) has kılınmışlar olan (39/2-3). 
41-  Dedi (Al-lah): Öyleyse, (işte) bu, bir yordamdır (artık) Benim için, ayakta duran (6/161)! 
42-  O halde, şüphesiz Benim o hizmetkarlarım, asla olmayacaktır senin için onların üzerine 
hiçbir ispat, ancak sadece her kim (böylece) izlerse seni o eğri gitmişlerden (16/100)! 
43-  Ve bundan ötürü, (en sonunda) şüphesiz, o batak (onların) mutlak sözlenmiş yerleri 
(olacaktır), topluca. 
44-  Onun yedi kapısı (vardır); ve o her kapı için, şimdi o --(inkarcılardan; 39/59 böylece 
derecelerine göre; 6/132)-- bölüştürülmüş bir kısım (ayrılmış olacaktır). 
45-  Ama şüphesiz, şimdi --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) 
böylece tasdik edip üzerinde erdemlice çalışarak-- sakınanlar (39/33-34) o bahçelerin ve 
pınarların içinde (olacaklardır). 
46-  Öyleyse, haydi girin oraya selam ile, güvenliler (olarak)! 
47-  Ve çekip aldık şimdi (Biz) o göğüslerinin içinde ne (varsa, veya kalmışsa birbirlerine karşı 
en ufak) bir kırgınlıktan, (tümüyle) kardeşlerdir (onlar) artık (burada) o koltuklar üzerinde, 
karşılıklı (oturmuşlar) olarak. 
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48-  Artık asla dokunmayacak onlara orada hiçbir yorgunluk, ve değildir onlar (artık) oradan   
--(bu durumda; 10/10)-- (hiçbir zaman) kovulup çıkarılacaklar! 
49-  Öyleyse, (şimdi) böylece havadis ver (Benden) o hizmetkarlarıma: Şüphesiz Ben, (işte) 
Benim --(bu takdirde; 3/135-136)-- en bağışlayıcı, en acıyan. 
50-  Ama şüphesiz, (Benim) o çilelendirmem, (işte) o da --(bu takdirde; 3/90-91)-- acıklı bir 
çilelendirmedir! 
51-  Ve (şimdi) havadis ver onlara, Đbrahimin o misafirlerinden. 
52-  Hani, bir zaman girmişlerdi onun yanına, ve dediler: Selam! Dedi (Đbrahim): Şüphesiz biz 
sizden ürpericileriz. 
53-  Dediler: Ürperme! (Çünki) şüphesiz biz müjdeliyoruz seni pek bilen bir çocukla. 
54-  Dedi (Đbrahim): Yani müjdeliyor musunuz (siz) beni, (şimdi) bu ihtiyarlığın bana (böylece) 
dokunmasının ardından! O halde, ne ile/nasıl müjdeliyorsunuz (siz)? 
55-  Dediler (o melekler): Müjdeledik seni, gerçekle! Öyleyse, asla olma o ümit kesenlerden. 
56-  Dedi (Đbrahim): Kim ümit keser Yetkesinin o “Acımasından” (10/58), sadece o sapkınlar 
(2/16) dışında? 
57-  Dedi (Đbrahim): Öyleyse, sizin o (diğer) vazifeniz nedir, ey göndertilmişler? 
58-  Dediler (o melekler): Şüphesiz biz gönderildik bir cürümkarlar halkına doğru. 
59-  Sadece (müstesna) Lutun ailesi; şüphesiz biz mutlaka kurtaracağız onları, topluca. 
60-  sadece (müstesna) onun o hanım kişisi; çünki --(bundan ötürü; 66/10)-- ölçüp takdir ettik,  
şüphesiz (o da) o düşüp elenenlerden (olacaktır diye)! 
61-  Ve o vakit geldiğinde Lutun ailesine o göndertilmişler; 
62-  dedi (Lut): Şüphesiz siz yabancılanan bir halksınız! 
63-  Dediler (o melekler): Hayır, (böylece) geldik (biz) sana (onların) kendisi hakkında hala 
kuşkulanıyor oldukları (o şeyle). 
64-  Ve işte, (böylece) getirdik sana o Gerçeği; ve şüphesiz biz mutlak doğrularız! 
65-  Öyleyse, (şimdi) derhal ilerlet (kendi) aileni bir parçasında o gecenin, ve (sen de) izle 
arkalarından. Ve asla dönüp kalmasın sizden (hiç) biriniz; ve böylece (dosdoğru) geçip gidin o 
emredildiğiniz yere. 
66-  Ve (böylece) kılıp bildirdik (Biz) ona doğru bu emri: O halde şüphesiz, bu şahısların arkası 
(Al-lah tarafından) kesilmiş (olacaktır), onlar sabaha çıkarlar (iken)! 
67-  Ama geldi o ilin halkı, müjdeleşerek. 
68-  Dedi (Lut): Şüphesiz, bu şahıslar (benim) misafirlerimdir; öyleyse, utandırmayın beni. 
69-  Ve sakının Al-lahtan, ve rezil etmeyin beni. 
70-  Dediler: Caydırmamış mıydık (biz) seni, (ey Lut), böylece (hep) kalabalıkların (işine 
karışmandan)? 
71-  Dedi (Lut): O halde, (işte), bu şahıslar (benim) kızlarım, eğer --(uygun ve helal olarak 
nikah)-- yapacaklar idiyseniz! 
72-  Öyleyse, (şimdi) senin o ömrüne (10/16) (andolsun ki), işte, şüphesiz onlar (böylece) 
sersemlikleri içinde bocalıyorlardı. 
73-  Ve (bundan ötürü), yakalayıp aldı onları o çığlık, onlar gündoğumuna çıkarlar (iken)! 
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74-  Ve (böylece) kılıp getirdik (Biz) onun üstünü (tam) altına onun, ve yağdırdık onların üzerine 
kızgından taşlar! 
75-  Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak “Đşaretler” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7) vardır, 
(bunları) belirleyenler için! 
76-  Ve şüphesiz o artık (böylece de) ayakta kalıcı mutlak bir “yoldur” (9/111)! 
77-  Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” o (her) birine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin:  
6/4 = 26/5) vardır, artık (böylece) inananlar (2/25-26) için! 
78-  Ve kesinlikle o Eyke arkadaşları da mutlak haksızlık ediciler idi. 
79-  Ve Biz de (bundan ötürü) öç aldık onlardan. Ve şüphesiz --şimdi, 19 kodlu o  
Tablolarda da-- onların ikisi --o sol tarafta, ve o sağ tarafta-- açık kalıcı mutlak birer öncüdür! 
80-  Ve muhakkak yalanladı o Hicr arkadaşları da o göndertilmişleri. 
81-  Ve vermiştik (Biz) onlara o “Đşaretlerimizi,” ama onlar onlardan yüz çeviriciler oldular. 
82-  Ve yontuyor idiler (onlar) o dağlardan evler, güvenliler (olarak). 
83-  Ama sonra (bundan ötürü) yakalayıp aldı onları o çığlık, onlar sabaha çıkarlar (iken). 
84-  Ve asla koruyup zengin kılamadı onları o kazanıyor oldukları (3/116)! 
85-  Ve yaratmadık (Biz) o gökleri (=yıldızlar, gezegenler) ve yeri (=dünya), ve onların 
arasındakileri (=göktaşları, bulutsular, vs.) ancak bir Gerçek olarak (6/73)! Ve şüphesiz o Saat 
mutlak (böylece) gelivericidir (30/14-16)! Öyleyse, (şimdilik) geçiver (sen) (onlardan), hoş bir 
geçivermeyle. 
86-  Şüphesiz Yetken, (işte), Odur pek yaratıcı, en bilen! 
87-  Ve işte, muhakkak (şimdi) verdik (Biz) sana o Yediyi o ikişerlilerden (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23), 
ve (böylelikle de) büyük bir “Okunuşu” (36/69)!  
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (86-87), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi en başta  
ve özellikle o “Devasa Bir Mucize 2,” ve bunun ardından o “Haşmetli Bir Mucize,” ve sonra da 
o “Seçkin Bir Mucize 2” dosyasını da muhakkak görüp bu bağlamda tüm bu en Mucizevi ve özgün 
“iki şerlilerden” o “Yedileri” de şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
88-  Öyleyse, artık sakın dikme (sen) gözlerini (şimdi) onunla geçimlendirdiğimiz o (şeylere) 
doğru o (bazı) eşleri onlardan (9/55), ve asla hüzünlenme onlardan ötürü. Ve (bunun yerine), 
daima ger o (şefkat) kanadını (böylece) inananlar (2/25-26) için! 
89-  Ve de ki: Şüphesiz ben, (işte), ben artık (böylece) açık bir uyarıcıyım (6/51)! 
90-  (Nasıl ki), indirdiğimiz gibi (Bizim) şimdi (burada) o bölüştürücülerin (43/31-32) üzerine; 
91-  o kimseler ki (böylece) kıldılar o “Okunuşu” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 36/69) bir safsatalar (imiş 
gibi)! 
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92-  Öyleyse, artık Yetkene (andolsun ki), mutlaka soracağız (Biz de) onlara, topluca, 
93-  (bu) çalışıyor olduklarından (3/99 & 41/40 & 23/63)! 
94-  Öyleyse, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, orada sollu & sağlı-- yarıp (böylece) ortaya koy 
(sen) emredildiğini (17/106); ve yüz çevir (böyle) ortak koşuculardan (13/33 & 42/21)!                         
95-  Şüphesiz Biz yeteceğiz sana o alay edicilere (karşı). 
96-  O kimseler ki (şimdi) kılıyorlar Al-lah ile birlikte (böylece) başka bir ilah (9/31 & 41/37 & 
25/43); öyleyse, artık ileride bilecekler! 
97-  Ve muhakkak biliyoruz ki, şüphesiz sen, (işte), daralıyor (şimdi) senin göğsün (onların)  
bu dediklerinden ötürü (21/5 & 68/51 & ...). 
98-  O halde, anmaya (devam et) sen Yetkeni övgüyle, ve (her daim) ol (böylece Onun için) 
“eğilenlerden” (48/29)! 
99-  Ve (böylelikle de) hizmet et Yetkene (22/77), ta ki sana (derhal) geliverinceye kadar  
o (kesin bir inançla) odaklanış (69/51-52)! 

 
 
 

BÖLÜM   16 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.    
1-  (Đşte), geliverdi Al-lahın o “Emri” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Emrine” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 42/52), öyleyse, artık acele ettirmeyin onu 
(75/16-19)! Saygı duyulandır O, ve (büyük bir uzaklıkla) Yüce olandır onların şimdi  
(böyle) ortak koşmalarından (13/33 & 42/21)! 
2-  Đşte, O (böylece) indirmektedir --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- o “melekleri,”  
(Kendi) emrinden olan o “Ruhla” (42/52), kimin üzerine isterse o (Kendi) hizmetkarlarından: 
Öyleyse, artık uyarın (onları, Benden kendilerine şunu ileterek): Şüphesiz o ki, (işte), yoktur 
(başka) ilah, (böylelikle) sadece Ben (28/70); öyleyse, artık (böylece) sakının (39/33-35) 
Benden!  
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (2), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel bağlamdaki  
o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Görkemli Bir Mucize,”  
ve sonra da o “Şanlı Bir Mucize” dosyasını da muhakkak görüp bu bağlamda yüce Rabbimiz tarafından  
burada artık böylelikle de indirilmiş olan tüm bu “Melekleri” şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak 
etmeliyiz, en ilkin.  
 
3-  Yarattı (O) o gökleri ve yeri bir gerçek (olarak) (6/73); (büyük bir uzaklıkla) Yüce olandır O, 
(şimdi) onların (böyle) ortak koşmalarından (9/31 & 10/18)! 
4-  Yarattı (O) o insanı bir damlacıktan (=sperm hücresi); ama sonra o (derhal oldu) böylece  
açık bir çekişmeci (36/77-79)! 
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5-  Ve o davarlar; işte, (böylece) yarattı (O) onları da sizin için (6/143-144). Onlarda (sizin için) 
bir ısınma ve (diğer) nice faydalar (vardır), ve onlardan yiyorsunuz. 
6-  Ve sizin için onlarda bir zevk (vardır), onları --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta--  
götürüyorsunuz iken, ve --o sağ tarafta-- getiriyorsunuz iken! 
7-  Ve (böylece) yüklenirler (onlar) o ağırca eşyalarınızı --şimdi, o üst bölgelerde de-- bir 
beldeye doğru, ona --böylece şimdi matematiksel açıdan da-- (asla) ulaşıcı olamayacağınız, 
sadece o canların yarılmasıyla! Şüphesiz, Yetkeniz mutlak en şefkatlidir, en acıyandır. 
8-  Ve o atları, ve o katırları, ve o eşekleri de; --şimdi, yine o üst bölgelerde de-- sürmeniz için 
onları, ve süs olarak! Ve yaratıyor (şimdi) o pek bildiğiniz (diğer tüm o binek araçlarını da). 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (6-8), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o   
“Şahane Bir Mucize,” ve sonra da o “Kavuşturan Bir Mucize” dosyalarını da muhakkak görüp  
bu bağlamda tüm bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
9-  Ve Al-lah üzerinedir --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- o “yolun” (16/69) doğru tutulması, 
ama ondan (böylece) eğri gidenler de vardır (3/99)! Ve eğer isteseydi, mutlaka (böylece) 
“iletebilirdi” (2/25-26) O sizi, topluca (=13/27)! 
10-  Odur o Kimse ki (böylece) indirdi gökten bir su; (işte), sizin için ondan bir içecek, ve ondan 
bir ağaçlık da (vardır), ki onun içinde (o davarlarınızı da) otlatıyorsunuz. 
11-  Böylece bitiriyor (O) sizin için onunla --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- o ekini ve zeytini,                    
ve o hurmaları ve üzümleri, ve (böylece) o her “meyvayı” (2/25)! 
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” o (her) birine de --özellikle, o sol taraflarına-- bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) vardır, düşünen bir halk için! 
12-  Ve amade kıldı sizin için --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- o geceyi ve gündüzü,  
ve o güneşi ve ayı; ve o yıldızlar da (yine orada da) amade kılınmıştır, Onun emriyle!  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak “Đşaretler” (=buradaki tüm o ikişerli, benzeşmeli 
“kelimelerin/harflerin” o herbirine de --özellikle, böylece o alt bölgede yer alacak olanlara--                  
bir atıftır böylelikle yine, en ilkin: 3/7) vardır, akleden bir halk için! 
13-  Ve türetip yaydığı (o diğer ürünlerde ve hayvanlarda da; 6/136) sizin için o yerin içinde, 
çeşitli (olarak) renkleri.  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” o (her) birine de --özellikle, o sağ taraflarına-- bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) vardır, (böylece) “Anış” alan (39/23) bir halk için! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (11-13), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o   
“Enfes Bir Mucize,” ve sonra da o “Göksel Bir Mucize” dosyalarını da muhakkak görüp bu bağlamda 
tüm bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
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14-  Ve Odur o Kimse ki (böylece) amade kıldı o denizi, yemeniz için ondan --şimdi, 19 kodlu  
o Tablolarda da, o sol tarafta da-- taze bir “et,” ve çıkarmanız için ondan --o sağ tarafta da-- bir 
“süs” eşyası, onu takındığınız. Ve görürsün o “gemileri” de yarıp gider (olarak) orada. Ve 
(böylece de) aramanız içindir (tüm bunlar) Onun o “Lütfundan” (10/58), ve ta ki siz 
şükredesiniz! 
15-  Ve dikti o yerin içinde o kökleşmiş (dağları) da, sarsmasın sizi diye; ve o “nehirleri” ve  
o “yolları,” ta ki siz (bunlarla da yine böylece de) iletilesiniz (39/23)! 
16-  Ve o (diğer) göstergeler; ve o “yıldızla” da onlar (yine böylece de) iletiliyorlar (39/23)! 
17-  Öyleyse, şimdi (böylelikle) yaratan o Kimse (28/68) --bunların bir benzerini-- asla 
yaratamayacak olan (bu) kimseler gibi midir (52/34)? O halde, (yine de) şimdi (böylece) “Anış” 
almayacak mısınız (39/23)? 
18-  Ve eğer saymaya kalkarsanız (şimdi) Al-lahın o armağanlarını, asla numaralayıp  
bitiremezsiniz (bile) onları (31/20). Şüphesiz, Al-lah --(bu takdirde; 3/135-136 her daim)-- 
mutlak en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
19-  Ve Al-lah bilir sizin (tüm) o saklı tuttuklarınızı da, ve açığa vurduklarınızı da. 
20-  Ve şimdi --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “yetkeler” ve “ilahlar” olarak edinip)-- 
çağırdıkları o kimseler (böylece) Al-lahtan başka (9/31 & 45/23) asla yaratamazlar hiçbir istemi, 
ve onlar (kendileri) yaratılıyorlar. 
21-  Ve onlar (şimdi bu dünyaya nispetle) ölüdürler, (burada) hayatlılar değildirler; ve --(şimdi,  
halihazırda Al-lahın katında o Cennetteki; 16/32 veya o Cehennemdeki; 16/28 mekanlarında)-- 
asla bilip farkedemezler de ne zaman --(o nihai kıyamet gününde, bu dünyada böylece; 39/67-68 
tekrar)-- uyandırılacaklarını (27/65)! 
22-  Đşte, sizin Đlahınız (böylelikle) tek bir Đlahtır (28/70)! Ama (şimdi) inanmayan o kimseler  
o sonraki zamana (=içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Gün: yani BinYıllık (22/47)  
bu son zamana dair de en önemli bir atıf olmalıdır burada yine böylece; 6/92), onların kalpleri  
--(bu inancı; 42/10 & 28/70)-- yabancılayandır, ve onlar (buna karşı) büyüklenicilerdir. 
23-  Kuşku yok ki, şüphesiz Al-lah bilmektedir (şimdi) onların (tüm) o saklı tuttuklarını da,  
ve açığa vurduklarını da. Ve şüphesiz O sevmez (bu) büyüklenicileri (39/59)! 
24-  Ve (şimdi) denildiğinde onlara: Nedir o, Yetkenizin (böylece) “indirdiği” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Yazıtına bir atıftır yine, en başta, burada böylece 
“indirilmi ş” olan: 39/23)? Dediler: Bunlar sadece o öncekilerin (=önceki Bahailerin, vs.) 
uydurum tarzlarıdır (23/83)!   
25-  O halde, artık --(bundan ötürü; 39/24-26)-- mutlaka yüklenecekler (onlar) o kendi (günah) 
ağırlıklarını, bütünüyle, o kalkış gününde, ve de bir “Bilgiye” (4/166) dayanmaksızın (şimdi) 
kendilerini (böylece) saptırdıkları (6/144) o kimselerin o (günah) ağırlıklarından da (4/85).  
Dikkat, o halde, artık ne çirkindir onların bu (günah) ağırlıkları! 
26-  Muhakkak --(Al-lahın Đşaretlerine ve Elçisine karşı; 10/21 & 8/30)-- düzen kurduydu 
onlardan önceki o kimseler de; ama (sonra) Al-lah geliverdi (onların) o yapılarına temellerden, 
ve düşüp kapandı onların üzerine o çatılar, üstlerinden. Ve (böylece) geliverdi onlara o çile 
(44/10-16), farkedemedikleri yerden! 
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27-  Sonra o kalkış gününde, aşağı kılacak (O) onları, ve diyecek: O halde, (şimdi) nerede o  
--(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “rehberler” ve “aracılar” olarak edinmiş oldukları)-- 
ortaklarım, (Bana karşı) böylece ayrılıp dikleniyor olduğunuz o kimseler, kendileri için (18/102 
& 10/18)? Dediler şimdi (kendilerine) o “Bilgi” (4/166) verilmiş o kimseler: Öyleyse, şüphesiz  
o aşağılanma, bugün, ve o çirkinlik artık böylece (bu) inkarcıların (2/26-27) üzerinedir! 
28-  O kimseler ki, (şimdi) böylece vefat ettiriyor (olacak) onları o melekler, onlar (kendi) 
canlarına --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) böylece 
yalanlayıp nankörlük ederek-- haksızlık ediciler (iken) (39/24), ve derhal atacaklar (onlar) artık  
o zaman (o meleklere) doğru teslimliği (şöyle diyerek): Asla çalışıyor değildik (biz) hiçbir 
çirkinliğe! (O melekler diyecekler onlara): Hayır, şüphesiz Al-lah en bilendir sizin (çirkinlik 
olarak) bu çalışıyor olduklarınızı (3/99 & 41/40 & 23/63 & ...)! 
29-  Öyleyse, derhal girin (şimdi) o batağın kapılarına; (böylece, o nihai kalkış gününe kadar) 
sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde (11/106-107)! Ve (işte), ne adidir bu kalış yerleri  
(böyle) büyüklenicilerin (39/59)! 
30-  Ve (şimdi) denildiğinde sakınmış o kimselere: Nedir o, Yetkenizin (böylece) “indirdiği” 
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Yazıtına bir atıftır yine, en başta, burada 
böylece “indirilmiş” olan: 39/23)? Dediler: Đyiliktir!  
O halde, artık --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler en güzel Anlatısı (39/23) 
üzerinde böylelikle erdemlice çalışarak yine, en ilkin-- güzellik etmiş (39/34) o kimseler için  
bu yakın zaman içinde bir güzellik (vardır), ve sonraki o mutlak diyar daha/en iyi (olacaktır).  
Ve (işte), ne güzeldir bu diyarı (böyle) sakınıcıların (39/33)! 
31-  Bolluk bahçeleri, girecekler (onlar) oraya, altından nehirler akan. Onlar için orada (var 
olacaktır) ne isterlerse (44/52-55). Đşte, böylece ödüllendirir Al-lah o sakınıcıları (39/33)! 
32-  O kimseler ki, (şimdi) vefat ettiriyor (olacak) onları o melekler, onlar --19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) böylece tasdik edip üzerinde erdemlice  
çalışarak-- temiz davranıcılar (iken) (14/24-25), onlara (şöyle) diyerek: Selam sizin üzerinize!  
O halde, haydi girin o bahçeye (böylece, yine o nihai kalkış gününe kadar) sürekli kalıcılar 
(olarak) onun içinde (11/108) (bu) “çalışıyor” olduklarınızdan (2/25) ötürü! 
33-  Ama (yoksa) hala gözlüyorlar mı (onlar), illaki gelivermesini onlara o meleklerin (8/50-51), 
veya gelivermesini Yetkenin o emrinin (44/10-16)? Böyle yaptıydı onlardan önceki o  
kimseler de. Ve (sonunda) haksızlık etmedi onlara Al-lah, ve fakat onlar ilkin (böylece) kendi 
canlarına haksızlık ediyor idiler (29/39-40). 
34-  Ve bundan ötürü, (sonunda) isabet etti onlara o çalıştıklarının çirkinlikleri, ve (böylece) 
kuşatıp sardı onları kendisiyle alay ediyor oldukları (o Đlahi uyarılar; 6/5-6)! 
35-  Ve dediler şimdi (böylece) ortak koşmuş (42/21) o kimseler: Eğer Al-lah isteseydi, asla  
hizmet edemezdik Ondan başka, hiçbir isteme (9/31), biz ve babalarımız, ve yasak da kılamazdık 
Ondan yana, hiçbir istemi (6/148)! Böyle yaptıydı onlardan önceki o kimseler de. Öyleyse, artık 
(bu) gönderilmişler üzerine (başka bir sorumluluk) var mı, sadece ancak (böylelikle) açık bir 
ulaştırma (3/79 = 5/44 & 5/47 & 5/48 & 5/68)! 
 
 
 
 



Bölüm  16           258  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
36-  Ve muhakkak atayıp yolladık (Biz) her kitlenin içinde bir gönderilmiş: Öyleyse, artık  
hizmet edin (sadece) Al-laha (12/40); ve uzak durun o taşkıncılıktan (7/185-186)! (diye).  
Ve onlardan kimi (vardı ki) iletti onları Al-lah (39/23), ve onlardan kimi (vardı ki) hak oldu  
onun üzerine o sapkınlık (39/23). Öyleyse, (şimdi) gezin o yerin içinde, ve gözleyin, nasıl oldu  
o yalanlayıcıların (39/24-25) sonu! 
37-  Ama eğer şimdi (sen) ne kadar tutkulasan (bile) onların --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine, en ilkin-- “iletilmesini” (39/23),  
şüphesiz, Al-lah (asla) iletmeyecektir --(ilkin, bu kendi kalleşliklerinden ötürü, böylece)--  
saptırdığı o kimseleri (2/26-27). Ve --(bu kalleşliklerinden en kısa zamanda vazgeçip, burada 
derhal ve doğrulukla böylece Ona yönelmedikleri sürece; 3/86-89 en sonunda)-- olmayacaktır 
onlar için hiç yardımcıları (3/90-91)! 
38-  Ve yemin verdiler şimdi (onlar) Al-lah (adına), antlarının (tüm) gayretiyle: Asla --(buradaki 
bu vefatlarının hemen ardından, böylece şimdi öte tarafta, o Cennette, veya o Cehennemde)-- 
hemen uyandırmaz Al-lah ölen o kimseleri! (diye). Hayır, (kesin) bir sözdür (bu) Onun üzerine, 
(böylece) bir gerçek olan (36/48-54)! Ve fakat ahalinin çoğu --(bunu; 16/28-29 X 32)-- hala 
bilmiyorlar!  
39-  Böylelikle, mutlaka açık edecektir (O) onlar için kendisi hakkında şimdi (böylece) aykırılığa 
düştükleri bu şeyi (78/3). Ve (böylece) mutlaka bilecektir şimdi (bunu) inkar etmiş o kimseler: 
Şüphesiz onlar (böylelikle de) yalancılar idiler (16/28-29, 86-87)! 
40-  Bizim deyişimiz (herhangi) bir istem için, (ilkin) onu dilediğimiz zaman, (akabinde) 
yalnızca dememizdir onun için: Ol! ve --(o da, en ilkin Onun dilemiş olduğu o tarzda, ve takdir 
etmiş olduğu o sürede)-- oluverir (2/117). 
41-  Ve (şimdi) göç etmiş o kimseler Al-lah uğrunda, (böylelikle) haksızlığa uğramalarının 
peşinden (26/227); işte, mutlaka yerleştireceğiz (Biz) onları bu yakın zaman içinde (böylece) 
güzellikle (4/100); ve o sonraki zamanın mutlak ücreti daha/en büyük (olacaktır). Keşke (bunu) 
biliyor olsalardı! 
42-  O kimseler ki (böylece) kararlılık gösterdiler (3/186), ve onlar (sadece) Yetkelerine  
güvenip dayanmaktadırlar. 
43-  Ve (elçiler olarak) göndermedik (Biz) senden önce, sadece (erkek, veya kadın) piyadeler,  
(o önceki Đlahi mesajları) esinlediğimiz onlara. Öyleyse, haydi sorun (bunu) o Anış (=Tevrat; 
21/48) halkına, eğer siz (hala) bilmiyor idiyseniz!  
 
**  Yukarıdaki bu Ayette, yüce Rabbimiz tarafından böylece özellikle kullanılmış olan bu “ricalen” 
(=ayaklarıyla yürüyen --kadın, veya erkek-- tüm insan piyadeler; örneğin, bkz. 22/27 & 2/239) ifadesi 
tüm o inkarcıların eskiden beri Al-lah katından böylece hep “meleken” (=kanatlarıyla uçan tüm o melek 
varlıklar) “elçiler” olarak talep etmelerine karşılık (bkz. 17/94-95) böylece özellikle vurgulanarak beyan 
edilmiş olmalıdır öncelikle, yine yukarıda da. Nitekim bunun ardından, yukarıda yüce Rabbimizin emrine 
uyarak, şimdi bu konuda Tevrata da başvurduğumuzda, orada yüce Al-lahın erkeklerle birlikte böylece 
kadın piyadeleri de “elçiler” olarak mutlaka seçip göndermiş olduğunu (bkz. Tevrat, Çıkış 15/20 & 
Hakimler 4/4 & ...) --ve ileride de umulur ki tekrar ve böylece gönderebileceğini dahi (bkz. 18/83)--                  
açıkça idrak edebiliyor olmalıyız böylelikle burada.  
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44-  Açık belgelerle ve kayıtlarla; ve (işte), indirdik (burada) sana da o “Anışı” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23), 
ta ki (böylece) açık etmen için ahaliye, ne indirilmiş olduğunu kendileri için; ve ta ki onlar  
artık (bunu) düşünüp anlasınlar (34/46)! 
45-  Öyleyse, güvendi mi (şimdi) böylece düzen kurmuş o kimseler (bu) çirkinlikleri (13/33 & 
9/37 & ...) asla geçirmeyecek diye Al-lah (bundan ötürü) onları yere, veya (en sonunda) hiç 
gelivermeyecek diye onlara o çile (8/50-51), farkedemedikleri yerden? 
46-  Veya hiç yakalamayacak diye (O) onları (bundan ötürü) o dönüp dolaşmaları içinde (6/65); 
ve öyleyse, asla değildir onlar (Bizi) aciz bırakabilecekler! 
47-  Veya hiç yakalamayacak diye (O) onları (bundan ötürü, en sonunda böylece) bir korku  
üzere (34/51-54)? Fakat şüphesiz, (yine de) Yetkeniz --(bu kalleşliklerinden; 2/26 vazgeçip, 
burada derhal ve doğrulukla şimdi böylece dönüp Ona yönelecek olanlara; 3/89)-- mutlak  
en şefkatlidir, en acıyandır. 
48-  Ve bakıp görmediler mi (şimdi) Al-lahın (tüm) o yarattıklarına doğru (herhangi) bir 
istemden, (ki) işte, dönüveriyor onların “gölgeleri” --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- o sağdan, 
ve o soldan, eğilmişler (olarak) Al-laha, ve onlar (böylece) uyumlular (olarak)? 
49-  Ve işte, (böylece) --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da-- Al-lah için eğilir o göklerin 
içindekiler, ve o yerin içindekiler, o herbir “canlıdan,” ve o “melekler;” ve onlar asla 
büyüklenmezler. 
50-  Korkarlar o Yetkelerinden, onların üstünde -Egemen- olan (70/4); ve mutlaka yaparlar 
(Onun tarafından her) emredildiklerini (66/6)! 
51-  Ve dedi Al-lah: Öyleyse, asla edinmeyin iki ilah (21/29 & 25/43); çünki O (böylelikle) 
yalnızca tek bir Đlahtır (28/70)! Öyleyse, artık sadece Benden çekinin! 
52-  Ve Onun içindir, (tüm) o göklerin ve yerin içindekiler. Ve Onun içindir (artık) o “Ergi” 
(48/28), süreklice! Öyleyse, hala Al-lahın dışındaki --(bu kimselerden; 9/31 & 25/43)-- mi  
--(onları böylece Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “ilahlar” olarak edinmek suretiyle)--   
sakınacaksınız? 
53-  Ve (şimdi) her ne (varsa) sizde bir armağandan, (işte), o Al-lahtandır. Sonra dokunduğunda 
size bir darlık, (derhal) Ona doğru (yönelip) yalvarıyorsunuz. 
54-  Ama sonra kaldırdığında (O) o darlığı sizden, o zaman sizden bir bölük yine derhal 
(böylece) Yetkelerine --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “yetkeler” edinerek)-- ortak 
koşuyorlar (9/31 & 6/76-78)! 
55-  Böylece (hala) inkar etmeleri için (2/26-27) onlara (bu) verdiğimizi. Öyleyse, artık (biraz) 
geçimlenin; ileride bileceksiniz (33/64-68)! 
56-  Ve kılıp üretiyorlar (onlar) o bilmeyenler için --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- bir hisse, 
onları o “beslediklerimizden” (2/25)! Al-laha (andolsun); öyleyse, mutlaka sorulacaksınız siz  
(böylece) uyduruyor olduklarınızdan (16/86-87)! 
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57-  Ve kılmak (istiyorlar) Al-lah için --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda, (ikincil olarak) hep o                 
sağ tarafta-- o kızları; (bu haksızlıktan uzak olup) saygı duyulandır O! Ve kendileri için 
(olmasını istiyorlar) --(ilk olarak) hep o sol tarafta-- tutkuladıkları (o oğulların)! 
58-  Ve ama onlardan biri müjdelendiği zaman --şimdi, (ilk olarak) o sol tarafta-- bir dişiyle, 
yüzü (hemen) kesildi simsiyah, ve o pek yutkunucu (iken). 
59-  Gizleniyor o halktan, çirkinliğinden ötürü kendisiyle müjdelendiği (bu şeyin)! Tutsun mu 
(şimdi) onu --(ilk olarak) o sol tarafta-- (o kendi halkı tarafından) aşağılanma pahasına, yoksa 
derhal (inkar edip) gömsün mü onu --o alt bölgede de-- o toprağın içine? Dikkat, o halde, artık  
ne çirkindir (böylece) buyruk veriyor (oldukları)! (6/136) 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (57-59), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi yansımalarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o   
“Şanlı Bir Mucize” dosyasını --(orada, yüce Rabbimize ait 19 kodlu o ikinci muhteşem Tabloda, en ilkin  
o sol tarafta “dişi” (=muslimat) ile başlayıp, akabinde böylece hep karşılıklı --sollu & sağlı-- olarak 
devam eden o en özgün Đlahi sıralamaya bu açıdan en başta ve özellikle dikkat ederek, lütfen)-- muhakkak 
görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça kavramalıyız, en ilkin.  
 
60-  Đnanmayan o kimseler için (bu) sonraki zamana (=içinde bulunduğumuz bu en kritik  
Son Gün: yani BinYıllık (22/47) bu son zamana dair de en önemli bir atıftır burada yine böylece; 
6/92) en çirkin örneklemeler (vardır). Ve Al-lah içindir (bu) en yüce “örneklemeler” (=2/25-26 & 
74/26-31 & 14/24-26 & ...); ve O (böylece) --şimdi, o sol tarafta da-- en Üstündür, --o sağ  
tarafta da-- en Buyurgandır! 
61-  Ve eğer (şimdi) derhal yakalayıp alsa Al-lah o ahaliyi, (bu) haksızlıklarından (39/24) ötürü, 
(sağ) bırakmazdı onun üzerinde (böyle haksızlık edici) hiçbir canlıyı. Ve fakat (şimdi) erteliyor 
(O) onları adı konulmuş bir süreye kadar. Ve geldiği zaman o belirli süreleri, (artık) asla 
erteleyemezler (onu) bir saat (bile), ve öne alamazlar (63/10-11). 
62-  Ve kılıp yapıyorlar onlar (şimdi) Al-lah için --(kendileri için kılınıp yapılmasından)-- 
tiksindikleri --(bu kendilerine böylece “ortaklar” kılınması uygulamasını; 30/28), ve (sonra da) 
nitelendiriyor dilleri yalanı, şüphesiz --(böylece bunu yaparak)-- onlar için olacaktır (Al-lah 
katında) en güzeli (diye)! Kuşku yok ki, şüphesiz --(böylece bunu yaptıklarından ötürü)--                    
onlar için (olacaktır) o ateş (42/21 & 13/33-34)! Ve şüphesiz onlar --(bu durumda; 4/18 bundan 
ötürü o ateşe)-- önde gidiciler (olacaklardır)! 
63-  Al-laha (andolsun); muhakkak gönderdik (Biz) o kitlelere doğru da, senden önceki. Ama 
şeytan süsledi onlar için o çalışmalarını; ve (böylece) yine odur onların (yoldan saptırıcı, 
kandırıcı) rehberi bugün de (6/112-113)! Ve --(bu durumda; 59/21-22 bundan ötürü)-- onlar için 
acıklı bir çile (var olacaktır). 
64-  Đndirmedik Biz senin üzerine o “Yazıtı” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23), mutlaka (böylece) açıklayasın diye 
artık onlar için hakkında çelişkiye düştükleri bu şeyleri (27/76 & 19/34-37 & ...); ve (böylelikle) 
bir “Đleti” (39/23) ve bir “Acıma” (olarak), artık (böylece) inanan (2/25-26) bir halk için! 
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65-  Ve Al-lah indirdi gökten bir su, ve hayatlandırdı onunla o yeri, ölümünün peşinden (7/57).  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” o (her) birine de --özellikle, o sol taraflarına-- bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) vardır, işiten bir halk için! 
66-  Ve şüphesiz, sizin için o davarlarda da mutlak bir ders vardır (16/5-6); işte, (hem de) 
içiriyoruz (burada) size onun karınlarının içindekinden, fışkıyla kanın arasından, has bir süt, 
lezzetli (olan) o içiciler için! 
67-  Ve meyvalarından o hurmaların ve üzümlerin (16/11); ki (hem de) ediniyorsunuz (siz) 
(burada) ondan bir baş döndürücü (içecek), ve güzel bir besin.   
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” o (her) birine de --özellikle, o sağ taraflarına-- bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) vardır, akleden bir halk için! 
68-  Ve (şöyle) esinledi Yetken o (bal) arısına: Öyleyse, artık edin o dağlardan evler, ve o 
ağaçlardan ve (onların) o kurdukları çardaklardan. 
69-  Sonra ye o her “meyvadan” (2/25), ve (böylece) sür Yetkenin --şimdi, 19 kodlu o  
Tablolarda da-- (tüm) o “yollarını,” titizce! Đşte, hem de (böylece) çıkıyor onların karınlarından 
bir içecek, çeşitli (olarak) renkleri, onun içinde bir şifa (olan) ahali için!  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” o (her) birine de --özellikle, o alt bölgelerine-- bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 3/7 = 39/23) vardır, düşünen bir halk için! 
70-  Ve Al-lah yarattı sizi, sonra vefat ettiriyor sizi. Ve sizden kimi var ki, --(şimdi böylece de 
imtihan olunmak için; 2/155-157)-- çevriliyor ömrün o en düşük (=yaşlılık, bunama dönemine), 
ta ki artık bilmemesi için (gençliğindeki) o (keskin) anlayıp bilme (döneminin) peşinden, (hiç) 
bir istemi! Şüphesiz, Al-lah en bilendir, (böylece) --o beyinleri de-- en kısıp ölçendir! 
 
**  Yüce Rabbimizin yukarıdaki bu Ayetin en sonunda böylece özellikle vurgulamış olduğu bu  
“kadirun” (=en kısıp ölçen, kısıp ölçmek; örneğin, bkz. 13/26) Đsmi, bugün dünyada Alzheimer hastalığı 
olarak bilinen ve bazı insanların özellikle bu yaşlılık döneminde tüm anlayıp bilme yetilerini kaybettiren  
bu yaygın hastalıkta bu gibi kimselerin beyin hacimlerinin her sene belirli bir miktar “kısılıp azaldığının” 
açıkça tespit edilmiş olması bilimsel bulgusuna da böylece en Hikmetli bir tarzda işaret etmesi açısından 
en Mucizevi bir özellik de taşıyor olmalıdır yukarıda.   
 
71-  Ve Al-lah lütuflandırdı (şimdi) sizin bazınızı bazısı üzerine, variyette. Ve --(şimdi  
böylece de imtihan olunmak için; 6/165)-- lütuflandırılmış o kimseler asla çevirici değildirler 
(kendi) variyetlerini sağ ellerinin gözettiği (=o çalışanları, hizmetçileri, veya işçileri) üzerine,  
ta ki onlar onda artık (tamamen) eşit (olacak derecede) (30/28).  
Öyleyse, (hala) Al-lahın bu “Armağanına” (93/11) karşı mı didiniyorlar (29/47, 49)? 
72-  Ve Al-lah kıldı sizin için o (kendi) canlarınızdan eşler, ve kıldı sizin için o eşlerinizden de 
oğullar/kızlar ve torunlar. Ve (böylece de) besledi sizi o “temiz” olanlardan (=14/24-25)!  
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Öyleyse, (hala) bu sahteye (2/78-79) mi inanıyorlar, ve Al-lahın bu “Armağanını” (93/11), onlar 
hala (böylece) inkar ediyorlar (=14/28-29)? 
73-  Ama hala (böylece) hizmet ediyorlar (onlar) Al-lahtan başka (9/31 & 41/37) asla 
veremeyecek (olanlara) onlar için şimdi (böyle de) bir “besin” (2/25) o göklerden ve yerden, 
hiçbir istemle, ve buna (asla) güç yetiremeyecek olanlara (52/34)! 
74-  Öyleyse, artık asla vurmayın siz (kendi kafanızdan) Al-lah için örnekler! (Çünki) şüphesiz,  
Al-lah bilir, ve siz bilemezsiniz. 
75-  O halde, (işte), vurdu Al-lah (sizin için) burada (şu) örneği: (Böylece kendi cahil hevesi 
tarafından; 25/43)-- yönetilen bir hizmetkar, ki işte ölçemiyor (o) hiçbir istem üzerine;  
ve kendisini (böylece) beslediğimiz o kimse Bizden, şimdi (böyle) güzel bir “besinle” (2/25),  
ve o da harcayıp dağıtıyor ondan --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da-- “gizli,”  
ve --o sağ tarafta da-- “açık” olarak! (Bunlar) hiç eşit olabilirler mi? Öyleyse, (artık) övgü Al-lah 
içindir; (ama) hayır, onların çoğu (bunu) hala bilmiyorlar! 
76-  Ve vurdu Al-lah (sizin için) burada (şu) örneği de: Đşte, iki adam; ki onlardan biri (haktan 
yana kasıtlı olarak, ve bundan ötürü; 2/171) dilsiz, (dolayısıyla) ölçemiyor hiçbir istem üzerine.  
Ve (dolayısıyla), o bir yüktür o (kendi) efendisi üzerine; her nereye gönderse onu, (şimdi) asla 
getiremiyor (böyle de) bir “Đyilik” (16/30)! O halde, (artık) hiç eşit olabilir mi o, ve emreden  
o kimse --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- (böylece) o --sollu & sağlı-- “denklik” (6/115) ile, ve 
kendisi (böylece) ayakta duran bir yordam (6/161) üzerinde (iken)? 
77-  Ve Al-lah içindir (tüm) o görünmezi o göklerin ve yerin (10/61). Ve değildir o Saatin 
(33/63) emri, (Onun açısından) sadece bir göz kırpması gibi, veya o daha da yakındır (70/6-10)!  
Şüphesiz, Al-lah her istem üzerinde tam ölçücüdür. 
78-  Ve Al-lah çıkardı sizi o annelerinizin karınlarından, bilmiyorsunuz (iken) hiçbir istemi.  
Ve kıldı sizin için --iki taraflı-- işitme ve görme (organları) ve zihinler (=beyinler), ta ki siz  
--(bunları kullanarak, şimdi en ilkin Onun bu --sollu & sağlı-- Đşaretlerini de; 29/47, 49 böylece 
kavrayıp)-- şükredesiniz (7/58)! 
79-  Peki (şimdi) görmediler mi (onlar) o kuşları, amade kılınmış (olan) o göğün boşluğunda?  
Böylece (orada) tutmuyor onları --(havanın kaldırma kuvvetini de yine en başta ve en üstün 
“Matematiksel Hesaplara” göre böylece takdir edip kullanarak da; 7/185)-- ancak Al-lah!  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak “Đşaretler” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7) vardır,  
artık (böylece) inanan (2/25-26) bir halk için! 
80-  Ve Al-lah kıldı sizin için o evlerinizi bir rahatlık yeri. Ve kıldı sizin için o davarların 
derilerinden de (seyyar) evler, hafifçe taşıyabileceğiniz onları, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
o sol tarafta da-- o “göçüşünüz” gününde, ve --o sağ tarafta da-- o “konuşunuz” gününde de! Ve 
(onların) yünlerinden ve yapağılarından ve kıllarından da döşemelikler, ve bir geçimlik (vardır), 
bir süreye doğru/kadar. 
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81-  Ve Al-lah kıldı sizin için o yarattığı (şeylerden) gölgelikler, ve kıldı sizin için o dağlardan da 
siperler. Ve kıldı sizin için giyimlikler, koruyan sizi o sıcaktan, ve giyimlikler, koruyan sizi  
o baskınızdan (6/65).  
Đşte, böylece tamamlıyor O (burada) sizin üzerinize bu “Armağanını” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Armağanına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 93/11)  
ta ki siz artık (böylece Ona) teslim olasınız (3/84-85)! 
82-  Ama eğer (yine de) yüz çevirirlerse, artık senin üzerine (düşen) böylelikle yalnızca açık bir 
ulaştırmadır (5/67). 
83-  Đşte, böylece (yakinen) tanıyorlar (onlar) Al-lahın bu “Armağanını” (6/20), sonra (yine de) 
reddediyorlar onu; ve (çünki) onların çoğu (böylece) inkarcılardır (5/68)! 
84-  Ve (o) gün, uyandırdığımızda (Biz) o her kitleden bir tanık (39/68-69); sonra asla izin 
verilmeyecektir şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler için, ve onlar artık (orada) asla 
hoş görülmeyeceklerdir. 
85-  Ve gördüğü zaman şimdi (böylece) haksızlık etmiş (39/24-25) o kimseler (orada) o çileyi,  
--(bunlardan ötürü; 3/90-91 & 6/27-28)-- artık asla hafifletilmeyecektir (bu) onlardan, ve onlar 
artık asla gözetilmeyeceklerdir. 
86-  Ve gördüğü zaman şimdi (böylece) ortak koşmuş o kimseler (bu) “ortaklarını” (13/33), 
dediler: Yetkemiz, (işte) bunlar (=bu deyişler) o “ortaklarımızdır” (=13/33), o şeyler ki mutlak 
talep ediyorduk (onları) Senden yana! Ama şimdi (o melekler) derhal attılar onlara doğru bu  
--(Al-lahın 19 kodlu o Tablolar için hiç irade etmemiş olduğu o hariç/dışta olan)-- deyişi (13/33), 
(şöyle diyerek): Şüphesiz siz mutlak yalancılarsınız! 
87-  Ve (bunun üzerine), derhal attılar (onlar da) Al-laha doğru teslimliği, o gün; ve saptı (şimdi) 
onlardan bu uyduruyor oldukları --(Al-lahın 19 kodlu o Tablolar için asla irade etmemiş olduğu  
o hariç/dışta olan deyişler) (=13/33)! 
 
**  Yukarıda işaret edilen tarzda bu tip bazı hastalıklı ve art niyetli kimselerin, şimdi yüce Rabbimize ait 
19 kodlu, tüm o --mantıksal ve hesapsal açıdan-- tam karşılıklı ve hiç çelişkisiz olarak takdir edilmiş olan 
tüm bu kusursuz ve mükemmel Planlamaları (4/82 & 18/1-2) temelden bozup geçersiz kılabilmek için 
başvuracakları tüm bu tip art niyetli, haksız ve çarpık teknikleri en evvelden yine böylece en Bilge bir 
şekilde haber verip, bunların herbirinin dosdoğru ve mükemmel cevaplarını da halihazırda en Hikmetli bir 
tarzda ortaya koymuş olan yüce Rabbimize ait tüm bu gibi en mucizevi Ayetlere yakından ve bütünüyle 
tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o “Göksel Bir Mucize,” ve sonra o “Haşmetli Bir Mucize” 
dosyasını da şimdi bu bağlamda da tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin.   
 
88-  O kimseler ki şimdi (böylece) inkar ettiler (2/26-27), ve (böylece de) alıkoydular Al-lahın 
(bu) yolundan (11/19); işte, (buna karşılık) Biz de arttırdık onlara (böylece) çile üstüne çile 
(7/38), (böylelikle) bozgunculuk ediyor (2/27) olduklarından ötürü! 
89-  Ve (o) gün, uyandırdığımızda (Biz) o her kitlenin içinde bir tanık onların üzerine (39/69),  
(kendi) canlarından, ve getirdiğimizde seni de (böylece) bir tanık (olarak) bu şahısların  
karşısına (4/41-42)!  
 
 
 
 



Bölüm  16           264  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
Ve işte, (böylece) indirdik (Biz) senin üzerine o “Yazıtı” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada böylelikle yine, en ilkin: 39/23) o her istem için bir  
açık ediliş (halinde); ve (böylece de) bir “Đleti” (39/23), ve bir “Acıma” ve bir “Müjde” (olarak),  
artık (böylelikle Ona) teslim olmuşlar (3/84) için! 
90-  Şüphesiz, Al-lah emreder (insanlar arasında) böylece denk davranmayı (4/135), ve güzellik 
yapmayı (6/151), ve vermeyi o yakınlık sahibine (2/215); ve caydırır o ahlaksızlıktan (7/28), ve 
yabancılanmış pratikten (9/71), ve azgınlıktan (7/33).  
Đşte, (böylelikle) öğüt veriyor burada (O) size, ta ki siz (böylece de) “Anış” alasınız (39/23)! 
91-  Ve yerine getirin Al-lahın o ahdini, ahidleştiğiniz zaman (3/76), ve asla bozmayın o antları, 
onun pekiştirilmesinin peşinden (3/77); ve (çünki) muhakkak (böylece) kıldınız Al-lahı kendi 
üzerinize bir kefil. Şüphesiz, Al-lah bilir (tüm) o yaptıklarınızı. 
92-  Ve asla olmayın o (dişi) kimse gibi, ki (işte) bozdu o ipliğini, o kuvvetin peşinden  
(tekrar) çözerek, edinmenizle o antlarınızı bir hile aracı (kendi) aranızda, oldu diye (şimdi) bir 
kitle daha fazla (sayıda) diğer bir kitleden. Çünki (bilin ki), kesinlikle test ediyor sizi Al-lah 
onunla (3/76-77)! Ve mutlaka açık edecektir (O) sizin için, o kalkış gününde, kendileri hakkında 
çelişkiye düşüyor olduğunuz (tüm o şeyleri) (6/164). 
93-  Ve eğer Al-lah isteseydi, mutlaka kılabilirdi sizi (hepten inanmış olan) tek bir kitle. Ve fakat 
--(bundan ötürü; 14/27)-- saptırır (O) kimi isterse, ve --(bundan ötürü; 13/27)-- iletir kimi isterse.  
O halde, (sonunda) mutlaka sorulacaksınız (siz), bu “çalışıyor” olduklarınızdan (2/25 X 29/4)! 
94-  Ve (öyleyse), artık asla edinmeyin o antlarınızı bir hile aracı (kendi) aranızda; yoksa kayar o 
tabanlarınız, sağlamlaştırılmış olmasının peşinden. Ve tadarsınız o çirkinliği, (böylece) 
alıkoyduğunuzdan ötürü Al-lahın o yolundan (12/108). Ve (bundan ötürü de) sizin için koca bir 
çile (var olur)! 
95-  Ve asla satmayın Al-lahın o ahdini (2/25-27) azıcık bir değere. (Çünki) şüphesiz, Al-lahın  
katında olan, (işte), o daha/en iyidir sizin için, eğer artık (böylece) biliyor idiyseniz (98/7-8)! 
96-  Sizin katınızda olan biter, ama Al-lahın katında olan (her daim) baki kalıcıdır. Öyleyse, 
mutlaka ödüllendireceğiz (Biz) şimdi (böylece) kararlılık göstermiş o kimseleri (76/24) 
ücretleriyle, --şimdi, o sol tarafta da-- o “çalışıyor” olduklarının (2/25) en güzeliyle! 
97-  Artık her kim çalışırsa bir Düzelticilik için (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru çalışmalara bir atıftır böylece burada 
yine, en ilkin: 2/25-26), erkek veya kadın, ve o artık (böylece) bir inanan (2/25) iken, mutlaka 
hayatlandıracağız (Biz) onu temiz bir hayatla; ve mutlaka ödüllendireceğiz (Biz) onları 
ücretleriyle, --şimdi, o sağ tarafta da-- o “çalışıyor” olduklarının (2/25) en güzeliyle! 
98-  O halde, okuduğun zaman sen (şimdi) bu “Okunuşu” (36/69), (her daim, ilkin) sığın Al-laha  
o kovulmuş şeytandan! 
99-  Şüphesiz o ki, yoktur onun için hiçbir ispat şimdi (böylece) inanmış (2/25-26) o kimseler 
üzerine, ve (böylece) Yetkelerine güvenip dayananlara. 
100-  Onun o ispatı yalnızca şimdi (böylece) onu kendilerine (yoldan saptırıcı, kandırıcı) bir 
rehber edinmiş olan (7/30) o kimseler, ve onlar onunla (böylece) ortak koşucular olmuş  
olan (6/112-113) o kimseler üzerinedir! 
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101-  Ve --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- getirip değiştirdiğimiz zaman (Biz) --orada--                     
bir “Đşareti” (=19 kodlu bir Kelime, veya Sayısal Birim) başka bir “Đşaretin” (=19 kodlu bir 
Kelime, veya Sayısal Birim) yerine, -ki Al-lah böylelikle en bilicidir ne indirdiğini- dediler:  
Sen yalnızca bir uydurucusun! Hayır, (çünki) onların çoğu --(bunun içindeki o en yetkin 
Matematiksel mantık ve ilmi hala hakkıyla kavrayıp)-- bilmiyorlar!  
102-  De ki: Đşte, (böylece) indirdi onu o kutsal Ruh (=Cebrail; 2/97) Yetkenden, (böylelikle)  
bir “Gerçek” (39/41) olarak, (iyice) sağlamlaştırması için (bununla) inanmış o kimseleri, ve yine 
(böylece) bir “Đleti” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır 
burada böylelikle yine, en başta ve hassaten: 39/23) ve bir Müjde (olarak), artık (böylece  
Ona) teslim olmuşlar (3/84) için! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (101-102), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o   
“Haşmetli Bir Mucize,” ve sonra da o “Ekstra Bir Mucize” dosyasını da muhakkak görüp bu bağlamda 
bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
103-  Ve muhakkak biliyoruz ki, şüphesiz onlar (hala) diyorlar: Yalnızca öğretip bildiriyor ona 
(bunu) --(o önceki ümmetlerin arasından; 28/48)-- bir birey! Ona doğru çarpıtıp yöneldikleri  
o kimsenin dili yabancıdır; ama bu, (böylece) açık bir Arapça dildedir (29/48)! 
104-  O halde, şüphesiz, (hala) inanmayan o kimseler Al-lahın o “Đşaretlerine” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 6/4 = 26/5); işte, --(bu kalleşliklerinden ötürü; 2/26)-- asla iletmeyecektir onları Al-lah!  
Ve onlar için --(bu kalleşliklerinden; 2/26 en kısa zamanda vazgeçip, burada derhal ve 
doğrulukla böylece Ona yönelmedikleri takdirde; 3/86-89 en sonunda böylece)-- acıklı bir çile 
var olacaktır (3/90-91)! 
105-  Uydurur o yalanı yalnızca inanmayan o kimseler Al-lahın (bu) “Đşaretlerine” (6/4 = 26/5).  
Ve (işte), o şahıslar onlar (böylece) yalancılardır (16/86-87)! 
106-  O halde, artık kim (böylece) inkar ederse Al-lahı (2/26-27), bu inancının (2/25-26) 
peşinden -sadece (müstesna) baskıyla zorlanan kimse, ve onun kalbi (muhakkak) inançla 
yatışmış (olduğu halde)- ve fakat kim (isteyerek ve gönülden) açarsa göğsünü (bu) inkarcılığa 
(2/26-27), işte, onların üzerine --(bu durumda; 4/18)-- Al-lahtan bir hınç (vardır)! Ve onlar için 
(en sonunda böylece) koca bir çile var olacaktır (3/90-91)!  
107-  Bu, çünki şüphesiz onlar (böylece) sevdiler (o) yakın hayatı (bu) sonraki zamanın (11/19) 
üzerine. Ve şüphesiz, Al-lah --(bu kalleşliklerinden ötürü; 2/26)-- asla iletmeyecektir (böyle) 
inkarcılar (2/26-27) halkını. 
108-  O şahıslar o kimseler ki --(ilkin, kendileri böylece kendi benliklerini inatla kapatıp 
damgaladıklarından ötürü; 41/5)-- damgaladı Al-lah da şimdi (onların) o kalpleri ve işitmeleri ve 
görmeleri üzerine; ve (çünki) işte, o şahıslar onlar böylece --(Al-lahın bu “Đşaretlerine” karşı  
en baştan beri haksız yere büyüklenip onları zalimce yalanlamış olan)-- habersizlerdir (7/146)! 
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109-  O halde, kuşku yok ki, şüphesiz onlar --(bu kalleşliklerinden; 2/26 en kısa zamanda 
vazgeçip, burada derhal ve doğrulukla böylece Al-laha yönelmedikleri takdirde; 3/88-89)-- 
o sonraki zaman içinde, onlar (böylece) kaybedenler (2/26-27) olacaklardır! 
110-  Sonra şüphesiz, Yetken (şimdi) böylece göç etmiş o kimseler iledir (4/100), --(bu 
karakterdeki inkarcılar tarafından böylece)-- inletilmiş olmalarının peşinden (60/2 & 85/4-10), 
sonra (böylece) gayret etmişler (25/52) ve kararlılık göstermişler (3/186)! Şüphesiz, Yetken, 
bunun peşinden, (onlara karşı) mutlak en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
111-  (O) gün, artık geliverdiğinde o her can mücadele ederek (kendi) canı için, ve (sonra) 
yerince ödenecektir o her cana, kendi çalıştığına (34/4-5) göre! Ve onlar asla hiçbir haksızlığa 
uğratılmayacaklardır (21/47). 
112-  Ve (işte), vurdu Al-lah (sizin için) burada (şu) örneği de: Bir şehir ki, güvenli ve huzur 
içinde idi. Geliveriyordu ona o besini, bolca, her yerden. Ama (sonra) inkar etti (o) Al-lahın  
o “Armağanlarını” (93/11); ve (sonra) tattırdı ona Al-lah o açlık ve korku elbisesini, bu yapıyor 
olduklarından ötürü. 
113-  Ve muhakkak geldiydi onlara bir gönderilmiş, (kendi) içlerinden (6/130); ama yalanladılar 
onu. Ve (sonra) yakalayıp aldı onları o çile (7/97-98), ve onlar (böyle) haksızlık ediciler (6/21) 
iken! 
114-  Öyleyse, artık yiyin (siz) Al-lahın o sizi beslediklerinden, yasal ve temiz olarak (5/4-5);  
ve şükredin Al-lahın (bu) “Armağanına” (93/11), eğer (artık) sadece (böylelikle) Ona hizmet 
ediyor idiyseniz (12/40)! 
115-  (Đşte), yalnızca yasak kıldı (O) sizin üzerinize: ölüyü, ve kanı, ve domuz etini, ve o 
adanmış olan (kurbanları) Al-lahtan başkasına (5/3). Ama kim darda kalırsa, azgınlık edici ve 
düşmanlık edici (olma) dışında, şüphesiz Al-lah --(o takdirde, bunlardan dahi ihtiyacı kadar 
yemesinde)-- en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
116-  Öyleyse, asla demeyin dillerinizin (batıl üzere) nitelendirdiği ile --şimdi, 19 kodlu o 
Tablolar aleyhine de-- o yalanı: Bunlar, --o sol tarafta-- yasaldır! ve bunlar, --o sağ tarafta-- 
yasaktır! (diye), böylece --(bu inkarcılar gibi; 10/59)-- uydurmanız için Al-lah üzerine o yalanı!  
(Çünki) şüphesiz, şimdi (böylece de) uyduran o kimseler Al-lah üzerine o yalanı (10/59-60) asla 
rahata eremeyeceklerdir! 
117-  Azıcık bir geçimlik, ve (sonra) onlar için (bundan ötürü de, böylece) acıklı bir çile var 
olacaktır (16/86-88)! 
118-  Ve -Ona- bağlanmış (=yahudi; 7/156) o kimseler için, yasak kıldık (Biz) o belirttiklerimizi 
senin üzerine, daha önce (6/146). Ve asla haksızlık etmedik (Biz) onlara, ve fakat onlar (ilkin) 
böylece kendi canlarına haksızlık ediyor idiler (4/160). 
119-  Sonra şüphesiz, Yetken (şimdi) böylece (bilmeden) çalışmış o kimseler iledir bir çirkinliğe, 
bir cehaletten (ötürü), sonra (böylece) derhal dönüp (Ona) yönelmişler, bunun peşinden (4/17), 
ve (böylece de) Düzelticilik etmişler (2/25) (2/220, 224 & 4/114 & ...)! Şüphesiz, Yetken,  
bunun peşinden (6/54), (onlara karşı) mutlak en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
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120-  Şüphesiz, o Đbrahim --başlı başına-- bir kitle idi, boyun eğici (olan) Al-laha, (böylece) bir 
birleyici (olarak) (6/161); ve o asla olmadı (bu) ortak koşuculardan (42/21)! 
121-  Daima şükredici (idi) Onun o armağanları için; ve (bundan ötürü de) seçip aldı (O) onu,  
ve iletti onu (böylece) ayakta duran bir yordama (6/161). 
122-  Ve (böylece) verdik (Biz) ona bu yakın zaman içinde bir güzellik; ve şüphesiz o  
bu sonraki zaman içinde de (böylece) o düzeltililerledir (2/25 = 4/69)! 
123-  Sonra esinledik Biz (burada) sana: Öyleyse, artık izle Đbrahimin (bu) uygulamasını (6/161), 
(Onu) birleyici (olan); ve o asla olmadı (bu) ortak koşuculardan (9/31)! diye. 
124-  Yalnızca kılındı o sebt (=cumartesi günü yasağı; bkz. Tevrat-Tsny. 5/12-15) onun hakkında 
(daha sonra) böylece de aykırılığa düşmüş (7/163-165) o (yahudi) kimselerin üzerine.  
Ve şüphesiz, Yetken artık mutlaka buyruk verecektir onların arasında, o kalkış gününde, kendisi 
hakkında çelişkiye düşüyor oldukları (tüm o şeylerde). 
125-  Öyleyse, artık çağır (sen) Yetkenin (bu) “yoluna” (9/111), erdem ile ve güzel öğüt ile,  
ve mücadele et onlarla o en güzel (olan) o şeyle (39/23)! Şüphesiz Yetken, (işte), O en bilicidir  
artık kimin (böylece) saptığını Kendi yolundan (2/26-27), ve O en bilicidir şimdi (böylece) 
iletilenleri de (2/25-26)! 
126-  Ve eğer şimdi (o inkarcılara; 2/26-27) karşılık verecekseniz, öyleyse, artık karşılık verin  
o (size) karşılık verilmiş olanın bir benzeriyle (2/194). Ama eğer sabrederseniz, mutlak o daha/en 
iyidir o sabredenler için. 
127-  Ve şimdi (sen) sabret; ama (mümkün) değildir (senin) sabretmen, ancak Al-lahın (yardımı) 
ile! Ve asla hüzünlenme onlar için, ve olma hiçbir darlanma içinde (onların) o düzen 
kurmalarından ötürü (8/30 & 10/21). 
128-  (Çünki) şüphesiz, Al-lah şimdi (böylece) sakınmış (39/33) o kimselerle birliktedir, ve onlar  
--19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler en güzel Anlatısı (39/23) üzerinde böylelikle 
erdemlice çalışarak yine, en ilkin-- güzellik ediciler (39/34) olan o kimselerle! 

 
 
 

BÖLÜM   17 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.                       
1-  Saygı duyulandır o Kimse ki, işte (böylece) ilerletti (Kendi) hizmetkarını (=Misak Elçisi) 
geceleyin (73/2-5) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol taraftaki-- o kutsal “eğili ş yapısından”                        
--o sağ taraftaki-- o en uzak “eğili ş yapısına,” o şey ki (böylece) verimli kıldık (Biz) onun 
çevresini (3/96); ta ki şimdi (böylelikle de) göstermemiz için ona bu “Đşaretlerimizden” (=19 
kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” o (her) birine de bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5)!  
Şüphesiz O, ancak Odur --şimdi, o sol tarafta da-- en Đşitici, --o sağ tarafta da-- en Gören!  
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2-  Ve verdik (Biz) Musaya o Yazıtı (=Tevrat; 5/44), ve (böylece) kıldık onu bir “Đleti” 
(=buradaki 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” de en önemli bir 
göndermedir böylece yine, en ilkin: 39/23) -kaynağı- Đsrail oğulları için: Öyleyse, artık asla 
edinmeyin (kendinize) --şimdi, burada-- Benden başka hiçbir (yol gösterici, kurtarıcı) dayanak! 
diye. 
 
**  Yüce Rabbimiz tarafından böylece hz. Musaya (üzerine Selam olsun) verilmiş olan o Tevratın (5/44), 
şimdi içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından böylece mutlak olarak 
gönderileceği vadedilmiş 19 kodlu, bu en kritik ve önemli “Misak Elçisini/Mesajını” böylelikle nasıl 
açıkça haber verecek bir şekilde, en büyük bir Đncelik ve en büyük bir Bilgelik üzere, kendisine 
vahyedilip öğretilmiş olduğuna, 
ve böylece şimdi bu Son Çağda --öncelikle yine bu Đsrail oğullarına, ve sonra bu açıdan tüm  
Đnsanlığa da-- böylece büyük bir “Đleti” (=Huden) kaynağı kılınmış olduğuna yakından tanık olabilmek 
için, lütfen, şimdi o “Musa Peygamberin Sözleri” dosyasını da muhakkak ve tümüyle görüp şimdi yine  
bu bağlamda açıkça idrak etmeliyiz, en başta.  
 
3-  Ey (o) soyu, Nuhla birlikte taşıdığımız o kimselerin (11/48); (öyleyse, şimdi hatırlayın ki), 
şüphesiz o (atanız Nuh) (Al-laha) pek şükredici bir hizmetkar idi. 
4-  Ve (sonra) öngörüde bulunduk (Biz) Đsrail oğulları için, o Yazıtın içinde: Mutlaka 
bozgunculuk edeceksiniz (siz) o yerin içinde, iki defa; ve mutlaka ululuk taslayacaksınız orada 
(Al-laha ve insanlara karşı) büyük bir ululuk taslayışla! (diye). (bkz. Tevrat-Tsny. 31/29) 
5-  Ve geldiği zaman o ikiden ilki (olan) söz, derhal yolladık (Biz) sizin üzerinize Bize ait  
hizmetkarlar, şiddetli güç sahipleri (olan); ve (onlar da) o diyarın aralarına (kadar) girip 
araştırdılar (sizi). Ve (bu), böylece yerine getirilmiş bir söz idi! 
6-  Sonra çevirip verdik (Biz) size tekrar (gücü) onların üzerine, ve destekledik sizi mallarla ve 
oğullarla, ve kıldık sizi çokça, ekip (olarak). 
7-  O halde, eğer (şimdi) --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler en güzel Anlatısı 
(39/23) üzerinde burada böylelikle erdemlice çalışarak, en başta-- güzellik ederseniz (39/34),  
güzellik etmiş olursunuz (kendi) canlarınız için (bkz. Tevrat-Tsny. 32/1-4 = 32/46-47)!  
Ama eğer (şimdi) --bunu yalanlayıp burada Ona nankörlük ederek-- çirkinlik ederseniz (39/51),  
(etmiş olursunuz) kendi aleyhinize (bkz. Tevrat-Tsny. 32/5-6 = 32/15-16)!  
Ve (bundan ötürü, şimdi) geldiği zaman o sonraki söz, onlar mutlaka (yine) çirkinlendirecekler 
yüzlerinizi, ve mutlaka girecekler o eğili ş yöresine (=Đsrail ve Kudüs yöreleri), (o öncekilerin)  
girdikleri gibi oraya o ilk seferde; ve mutlaka darmadağın edecekler (orada) ele geçirdiklerini, 
(tam) bir darmadağın edişle (bkz. Tevrat-Tsny. 32/20-25)! 
8-  Ve (bunun ardından), belki de, Yetkeniz (yine) acıyacaktır size (bkz. Tevrat-Tsny. 32/36-39); 
ve çünki eğer (Bize) dönerseniz, (Biz de size) döneriz! Ama kıldık (Biz) o batağı şimdi (sizden) 
böyle inkarcılar (2/26-27) için (ebedi) bir hapsedici! 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından böylelikle mutlak olarak 
gönderileceği daha önce ilkin hz. Musa, ve akabinde hz. Davud (üzerlerine Selam olsun) tarafından da  
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Tevrat ve Zeburda açıkça bildirilmiş olan bu en kritik ve önemli “Misak Elçisine/Mesajına” karşı  
şimdi yukarıda anılan tarzda bu inkarcı ve büyüklük taslayıcı karakterdeki Đsrail oğullarının nasıl hemen 
baş kaldıracakları, ve bundan ötürü yüce Al-lah tarafından böylece yakın bir gelecekte nasıl 
cezalandırılacakları; ve bunun akabinde ise, artık bu en kritik ve önemli “Misak Elçisine/Mesajına” 
gönülden kulak verip tasdik ederek burada doğrulukla yüce Al-laha dönecek olan Đsrail oğullarının ise, 
Onun tarafından böylece nasıl bağışlanabileceklerine dair vermiş oldukları o en Mucizevi gaybi haberlere 
yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Devasa Bir Mucize 1,” ve sonra o “Ulaştıran Bir Mucize,” 
ve sonra da o “Haşmetli Bir Mucize” dosyalarını da muhakkak görüp bu bağlamda artık bunları da orada 
açıkça ve önemle idrak etmeliyiz, en başta.  
  
9-  Şüphesiz, bu “Okunuş” (36/69) böylece iletiyor o şeye, o en ayakta durucu olan (6/161);  
ve (böylelikle de) müjdeliyor o inananları, (bu) Düzelticilikler için çalışan (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru çalışmalara bir atıftır 
böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseleri: Şüphesiz, onlar için büyük bir ücret (var  
olacaktır) (29/58)! 
10-  Ama şüphesiz, (şimdi) inanmayan o kimseler (bu) sonraki zamana (=içinde bulunduğumuz 
bu en kritik Son Gün: yani BinYıllık (22/47) bu son zamana dair de en önemli bir atıftır burada 
yine böylece; 6/92), hazırladık (Biz) onlar için acıklı bir çile (11/19-22)! 
11-  Ve çağırıp ister o insan kötülüğü, çağırıp istiyormuş gibi (sanki) iyiliği (2/200); ve (çünki)  
o insan acelecidir (75/20-21)! 
12-  Ve kıldık (Biz) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- o “geceyi,” ve --o sağ   
tarafta-- o “gündüzü” (böylece de) iki işaret!  
Ve (sonra) kısık kıldık --orada da, o sol tarafta-- o gecenin işaretini (=Ayı); ve kıldık --o sağ 
tarafta-- o gündüzün işaretini (=Güneşi) bir gösterici, (böylece) aramanız için bir lütuf 
Yetkenizden, ve --(orada da, böylelikle artık sayıca da (kısık değil, bilhassa) açık ve gösterici 
kılınmış olan o Güneşi esas alarak, apaçık)-- bilmeniz için (burada) senelerin sayısını, ve hesabı!  
Ve o her istem, (işte), --sollu & sağlı-- ayırt ettik (Biz) onu, böylece (tam) bir ayırt edişle (6/55)! 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından böylelikle mutlak olarak 
gönderileceği vadedilmiş bu “Misak Elçisinin” şimdi temelde o Ayı değil, fakat artık böylelikle o Güneşi 
esas alarak bu gibi en önemli hususlarda da (2/185 & 2/197 & ...) yüce Rabbimizin emriyle, artık böylece 
hareket edebileceğinin o şerefli atası hz. Muhammed (üzerine Selam olsun) tarafından da en evvelden beri 
nasıl en hikmetli ve Mucizevi bir tarzda haber verilip böylece kuvvetle onaylanmış olduğuna yakından 
tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Şaşılacak Bir Mucize,” ve de o “Göksel Bir Mucize” dosyasını da 
muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.     
 
13-  Ve o her insan, (işte), lazım kıldık (Biz) ona kendi uğursuzluğunu --(kendi yapıp 
işlediklerinden ötürü; 42/30 & 8/51)-- kendi boynuna. Ve (sonunda) çıkaracağız (Biz) onun için 
o kalkış gününde bir yazıt (54/52-53), böylece kavuşacağı ona, açılıp yayılmış (olarak). 
14-  O halde, haydi oku (şimdi) kendi yazıtını, (çünki) yetecek (kendi) canın bugün kendi (yapıp 
ettiklerin) üzerine bir hesapçı (olarak)! 
 
 
 



Bölüm  17           270  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
15-  O halde, artık kim (böylece) iletilirse (2/25-26), yalnızca iletilmiş olur (kendi) canı için;  
ve kim de (böylece) saparsa (2/26-27), yalnızca sapmış olur kendi aleyhine. Ve (sonra) asla 
yüklenemez hiçbir yüklenici bir başkasının (sevap, veya günah) yükünü. Ve asla değiliz (Biz) 
çilelendirecek, --(önce o halkı uyarması için)-- atayıp yollayana kadar bir gönderilmiş. 
16-  Ve dilediğimiz zaman yıkıma uğratmayı bir şehri, --(önce o elçiler vasıtasıyla)--  
-açıkça- emrederiz Biz (onun) o refahlandırılmış kimselerine, ve (buna rağmen, onlar böylece) 
kalleşlik ederler (2/26) orada. Ve (bunun üzerine), hak olur onların aleyhine o deyiş (14/13);  
ve sonra --(yaptıkları bu kalleşlik ve bozgunculuktan ötürü; 2/26-27)-- perişan ederiz onları, 
(tam) bir perişan edişle (44/15-16)! 
17-  Ve (böylece) nice yıktık (Biz) o nesillerden, o Nuhun peşinden; ve (çünki) yeter  
(senin) Yetken o hizmetkarlarının (bu) kusurlarından (7/102) haberdar (ve) görücü (olarak). 
18-  O halde, (şimdi) her kim diliyor idiyse bu acele zamanı, (Biz de) acele veririz onun için,  
ne istersek orada, dilediğimiz kimse için. Ama sonra kılarız onun için o batağı; (o da) girip 
yaslanır ona (en sonunda), ayıplanmış (ve) kovulmuş (olarak)! 
19-  Ve her kim de dilerse o sonraki zamanı, ve çaba harcarsa onun için o (layık) “çabasıyla,”  
ve o artık (böylece) bir inanan (2/25-26) iken; işte, o şahıslar, onların o “çabaları” (21/94)  
(en sonunda) böylece takdir edilmiş olur (76/12-22)! 
20-  Ama (burada) hepsini ilerletiriz (Biz), o --(inkarcı; 2/26-27)-- şahısları da, ve o --(inanan; 
2/25-26)-- şahısları da, Yetkenin o vergisinden. Ve (çünki) değildir Yetkenin o vergisi --(burada 
o inkarcılar için dahi hepten menedilip)-- tutulmuş (10/70). 
21-  O halde, (şimdi) gözle, nasıl lütuflandırdık (Biz) onların bazısını --farklı konularda,  
farklı açılardan-- bazısı üzerine (4/32 & 6/165)! Ve mutlak o sonraki zaman daha büyüktür 
dereceler (açısından) (3/163), ve daha büyüktür lütuflandırmada (4/95-96)! 
22-  Öyleyse, asla kılma (sen) Al-lah ile birlikte (böylece) diğer bir ilah (9/31 & 25/43 & ...); 
yoksa oturursun sen de onlar gibi (en sonunda), ayıplanmış (ve) ortada bırakılmış olarak! 
23-  Ve (çünki) kılıp bitirdi Yetken: --(böylece Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “ilahlar” 
edinmiş olarak)-- Asla hizmet etmeyeceksiniz (başkasına), ancak (böylelikle ve her daim  
tek “Đlah” olarak) sadece Ona (12/40)! diye; ve o ana babaya güzellikle davranacaksınız! Eğer 
ulaşırsa senin yanında ihtiyarlığa onların biri, veya onların ikisi, asla deme onlara: Öf (artık)!  
ve asla azarlama onları. Ama (daima) deyiver onlara, şereflendirici bir deyiş (ile). 
24-  Ve ger onlara o şefkat kanatlarını, o acıma (duygusuyla), ve de ki: Yetkem, öyleyse,  
lütfen (Sen de) acı onlara, (onlar bana acıyıp) beni yetiştirdikleri gibi, (ben) küçükken! 
25-  Yetkeniz en bilicidir o canlarınızın içindekini. O halde, eğer artık (siz) olursanız (böyle) 
düzeltililer (2/25) (2/220, 224 & 4/114 & ...), şüphesiz O da artık böylece (Kendisine) dönücüler  
için (13/36) en bağışlayıcı olur (6/54)! 
26-  Ve (böylece) ver o yakınlık sahibine onun hak (payını) (8/41), ve o yoksula, ve o yolda 
kalmışa; ama asla saçıp savurma, (tam) bir saçıp savuruşla. 
27-  (Çünki) şüphesiz, o saçıp savurucular (en sonunda) o şeytanların (6/112-113) kardeşleri 
olurlar; ve o şeytan Yetkesine karşı (böylece) pek inkar ettiricidir (59/16-17)! 
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28-  Ve eğer yüz çevirmek (zorunda kalırsan) onlardan, beklediğinden (ötürü) bir acımayı 
Yetkenden, ümit ettiğin onu (93/8), öyleyse, (o vakit) daima deyiver onlara, kolaylık sağlayıcı  
bir deyiş ile (93/9-10). 
29-  Ama asla kılma o elini (hepten) bağlanmış (kendi) boynuna, ve açıp uzatma da onu hepten 
bir açıp uzatışla; yoksa (en sonunda) oturursun kınanmış (ve) hasretlenmiş (olarak)! 
30-  Şüphesiz, Yetken açıp yayar o besini, kimin için isterse, ve kısıp ölçer de (onu) (34/35-37). 
Şüphesiz O, (tüm) o hizmetkarlarından (9/112) haberdardır, (onları) görücüdür. 
31-  Ve asla öldürmeyin (kendi) çocuklarınızı (46/15), sefalet endişesiyle, (çünki) Biz besliyoruz 
onları, ve sizleri. Öyleyse, şüphesiz artık onların öldürülmeleri büyük bir hata (5/32) olur! 
32-  Ve asla yaklaşmayın o zinaya (25/68)! (Çünki) şüphesiz o bir ahlaksızlık, ve ne çirkin  
bir yoldur! 
33-  Ve asla öldürmeyin bir canı, o şey ki (mutlak) yasak kıldı Al-lah (5/32), sadece ancak 
(böyle) bir hak üzere (2/178-179)! Ve kim öldürüldüyse (böylece) haksızlık edilmiş (olarak), 
muhakkak kıldık şimdi (Biz de) onun velisi için (böyle) bir ispat (2/179). Ama artık --(fevri ve 
aceleci karar verip hemen)-- aşırı gitmesin (o da) o öldürme hususunda; (çünki hatırlasın ki), 
şüphesiz o --(bundan evvel o diğer seçenekle de, böylece)-- yardım edilmiş idi (2/178)! 
34-  Ve asla yaklaşmayın o yetimin malına, sadece o en güzel (olan) bir tarzda (4/6), ta ki  
o ulaşana kadar o erginlik dönemine. Ve yerine getirin o ahdi; (çünki) şüphesiz, o ahid (böylece) 
sorumlu kılınmış idi (3/75-77). 
35-  Ve tam tutun o ölçüyü, ölçtüğünüz zaman; ve (her daim) tartın, ayakta durucu bir teraziyle! 
Bu, daha iyidir, ve en güzeldir sonuç (bakımından) (X 83/1-6)! 
36-  Ve asla peşine düşme senin için onunla (ilgili) hiçbir “Bilgi” (4/166) olmayan şeylerin 
(45/6-7). (Çünki) şüphesiz, o işitme ve görme ve zihin, o duyuların hepsi (artık) ondan (böylece) 
sorumlu kılınmıştır (6/148-149)! 
37-  Ve asla yürüme o yerin içinde, kasılarak; (çünki her daim hatırla ki), şüphesiz sen asla 
yaramazsın o yeri, ve asla ulaşamazsın o dağlara da, boyca! 
38-  (Çünki) işte, bunların hepsi çirkinliktir Yetkenin katında, tiksinilmiş (davranışlardır)! 
39-  O halde (işte), bunlar (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli kelimelerin/harflerin  
o hepsine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 2/25) esinlediği (bilgilerdendir) Yetkenin  
(burada) sana o “Buyurudan!” Öyleyse, (artık) asla kılma Al-lah ile birlikte (böylece) diğer bir 
ilah (9/31 & 25/43 & 41/37 & ...); yoksa atılırsın sen de onlar gibi (en sonunda) o batağın içine, 
kınanmış (ve) kovulmuş (olarak)! 
40-  Öyleyse, seçti mi --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- size Yetkeniz (böylece) --o sol  
tarafta-- o oğulları (16/57-59), ve (sonra, bir de ayrıca) edindi mi (Kendisine) o meleklerden 
(böylece) --o sağ tarafta-- o dişileri (53/19-20)? O halde, şüphesiz siz (böylelikle, bunları öne 
sürerek) mutlaka diyorsunuz koca (yalan) bir deyişi (13/33)! 
41-  Ve muhakkak (böylece) yayıp verdik Biz bu “Okunuş” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 36/69) hakkında (o her 
örneklemeden) (=18/54), ta ki böylelikle onların (burada) “Anış” almaları (39/23) için! Ama 
(işte), şimdi (hala) arttırmıyor (bu) onları, sadece nefretle (kaçışta)! 
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42-  De ki: Eğer olsaydı Onunla birlikte böyle (başka) ilahlar (9/31 & 25/43 & 41/37 & ...), 
onların dedikleri gibi, o zaman (onlar) mutlaka ararlardı şimdi --(böylece kendilerini de 
Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak bir “ilah” olarak görebilmek, veya ilan edebilmek için)--                         
o Tahtın Sahibine doğru --(Onunkine benzer böyle)-- bir “yol” (16/69)! (ve bkz. 16/73)  
43-  O halde, artık saygı duyulandır O; ve (büyük bir uzaklıkla) Yüce olandır onların  
(bu) dediklerinden, (böylece) büyük bir Yücelikle (17/88 = 112/1-4)!                         
44-  Saygılamaktadır Onu --(üzerlerine böylece bizzat Onun tarafından konulmuş olan 19 kodlu  
o en üstün “Simetri” ve “Matematiksel Hesaplar” vasıtasıyla da)-- o yedi gökler ve yer (65/12),  
ve onların içindeki (tüm) kimseler (51/20-21). Ve yoktur ki hiçbir istemden, mutlaka 
saygılamaktadır (Onu) --(üzerlerine yine böylece bizzat Onun tarafından konulmuş olan 19 kodlu  
o en üstün “Simetri” ve “Matematiksel Hesaplar” vasıtasıyla)-- övgüyle (18/1 & 41/53); ve fakat  
(hala) kavramıyorsunuz (siz) (9/127) onların bu saygılayışlarını (12/105). Şüphesiz O artık  
--(bu takdirde; 6/54 her daim)-- en ılımlı, en bağışlayıcıdır. 
45-  Ve (şimdi) okuduğun zaman (sen) o “Okunuşu” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 36/69), kıldık (Biz)  
senin ve (bu) sonraki zamana inanmayan (11/19) o kimselerin arasında gerilmiş bir perde. 
46-  Ve kıldık --(ilkin, kendileri kendi kalplerinin üzerine böylece set çektiklerinden ötürü;  
41/5)-- onların kalplerinin üzerine kılıflar, onu --(ta ki en kısa zamanda bu katılıklarından 
vazgeçip, burada derhal ve doğrulukla böylece Ona yönelmeye karar vermedikleri sürece; 3/89)-- 
asla kavramasınlar diye, ve kulaklarının içine de --(yine bu aynı sebepten ötürü; 41/5)-- tıkaçlar.  
Ve dolayısıyla, (sen) andığın zaman (şimdi) Yetkeni o “Okunuşun” içinde, --o sağ tarafta-- tekçe,  
derhal yüz çevirdiler (onlar) arkalarına dönüp, nefretle (kaçarak)!  
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (45-46), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi yansımalarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o   
“Kavuşturan Bir Mucize” dosyasını --(orada, yüce Rabbimize ait 19 kodlu o muhteşem Tabloda,  
en ilkin, o sağ tarafta ve “tekçe” anılmış olan o “Yetke (=Rabb)” kelimesine bu açıdan en başta ve 
özellikle dikkat ederek, lütfen)-- muhakkak görüp bu bağlamda bunu da şimdi artık orada böylece ve 
açıkça kavramalıyız, en ilkin.  
 
47-  O halde, Biz en biliciyiz (onların şimdi ne için) kulak verdiklerini, kulak verdikleri zaman 
sana doğru. Ve (sonra da) onlar (kendi aralarında) fısıldaştıklarında, ve --19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) böylece yalanlayıp nankörlük etmiş olan--   
o haksızlık ediciler (39/24) şimdi (bu inananlara; 2/25-26) dedikleri zaman: Đzlemiyorsunuz (siz), 
sadece sihirlenmiş bir adamı! 
48-  Gözle, nasıl vurdular senin için --(kötülük olsun diye, art niyetle çarpıtarak)-- şimdi  
(Al-laha ait) bu “örneklemeleri” (2/25-26 & 74/26-31 & ...), ve sonra da kendileri (böylece) 
saptılar (2/26-27 & 74/31-37 & ...)! O halde, artık --(bu durumda; 41/5)-- uyamazlar (onlar) 
hiçbir “yola” (16/69 & 9/111)! 
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49-  Ve dediler: Olduğumuz zaman mı (biz) şimdi --(burada ölüp toprağa karışınca)-- kemikler 
ve parçalar, şüphesiz biz mi --(buradaki o vefatın hemen ardından, öte tarafta, aslen o Cennette,  
veya o Cehennemde; 16/28-29 X 32 böylece ve derhal)-- mutlak uyandırılanlar (oluyormuşuz) 
(36/48-54), --(buradaki parmak uçlarına kadar aynı olacak; 75/4)-- yeni bir yaratılışla?       
50-  De ki: Olun --(burada o toprağın altında)-- taşlar, veya demirler, 
51-  veya (bunlar gibi) başka bir yaratılış (örneği) göğüslerinizin içinde büyüyenden!  
Ve diyecekler: Kim (böylece ve derhal) döndürüverecekmiş bizi (oraya) (16/28-29 X 32)?  
De ki: Sizi yaratıp oluşturmuş (olan) o Kimse, (burada da) o ilk seferde! Ve sallayacaklar  
sana doğru başlarını, ve diyecekler: Ne zamanmış o? De ki: Belki de, olacaktır o (böylece de)  
pek yakında (36/48-54)!  
52-  Ve sonra, (o) gün --(buradaki bu vefat anında)-- (böylece) çağırdığında O sizi (16/28-29), 
artık (çok geç de olsa) yanıt vereceksiniz (siz de) böylece Onun övgüsüyle (14/44); ve 
sanacaksınız, kalmadınız (bu dünyada) sadece azıcık (20/103-104)! 
53-  O halde, (şimdi) Benim o hizmetkarlarıma (39/17) de ki: (Daima) desinler (onlar) o en güzel 
olan bir tarzda! Çünki şüphesiz, o şeytan (böylece) dürtüklemektedir onların arasında (12/100 & 
7/200-201). Şüphesiz, o şeytan insan için açık bir düşman idi (7/16-17)! 
54-  Yetkeniz en bilicidir sizi; o halde, eğer isterse --(şimdi, bundan ötürü; 7/156)-- acır size, 
veya eğer isterse --(bundan ötürü; 42/30)-- çilelendirir sizi. Ve göndermedik (Biz) seni onların 
üzerine (kurtarıcı, savunucu) bir dayanak olarak! 
55-  Ve Yetken en bilicidir o göklerin ve yerin içindeki (tüm) kimseleri. Ve muhakkak 
lütuflandırdık (Biz) bazı havadisçileri --farklı hususlarda, farklı açılardan-- (böylelikle) bazısı 
üzerine (2/253); ve verdik (senin o atan; Mzmr. 18/50) Davuda da o Zeburu!  
 
**  Yüce Rabbimiz tarafından böylece hz. Davuda (üzerine Selam olsun) verilmiş olan bu Zeburun,  
şimdi içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece en başta 
hz. Muhammed (a.s.) ile birlikte, böylelikle hz. Davudun (a.s.) soyundan da gönderileceği en ilkin  
yine böylelikle mutlak olarak vadedilmiş (bkz. Mezmurlar-Zebur 18/50 = Đşaya 42/1-9) 19 kodlu, bu  
en önemli ve kritik “Misak Elçisini/Mesajını” böylelikle nasıl açıkça haber verecek bir şekilde,  
en büyük bir Đncelik ve en büyük bir Bilgelik üzere, kendisine yüce Al-lah tarafından böylelikle  
en Mucizevi bir tarzda vahyedilip öğretilmiş olduğuna yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o 
“Davud Peygamberin Sözleri” dosyasını da muhakkak ve tümüyle görüp şimdi bu bağlamda da açıkça 
idrak etmeliyiz yine, en başta.  
 
56-  De ki: O halde, haydi dua edip çağırın (şimdi) böylece --(Onun dışında/yanında, Ona 
ek/ortak kurtarıcı “aracılar” olarak)-- öne sürdüğünüz o kimseleri, Ondan başka (10/18); asla 
malik olamazlar (onlar) -burada- bir darlığı kaldırmaya sizden, ve (ne de) dönüştürmeye (5/76)! 
57-  (Çünki) o şahıslar, (şimdi) böylece --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak kurtarıcı 
“aracılar” olarak)-- dua edip çağırdıkları o kimseler (10/18), -burada- kendileri aramaktaydılar 
Yetkelerine doğru bir ulaştırıcı, --(Onun uğrunda yapabilecekleri bu tip harcamaların, vs; 9/99)-- 
hangisi (Ona) böylece daha/en yakınlık vesilesi --(olabilirdi diye her daim bakıp araştırarak).  
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Ve onlar (her daim) ümit ediyorlardı -burada da- Onun o acımasını, ve (böylece de, her vakit) 
korkuyorlardı Onun o çilelendirmesinden (21/27-29)! (Çünki) şüphesiz, Yetkenin o 
çilelendirmesi (21/29) kaçınılacak (kılınmış) idi. 
58-  Ve yoktur ki hiçbir şehir, mutlaka Biz yıkıma uğratacağız onu, o kalkış gününden (39/67) 
önce, veya çilelendireceğiz onu, şiddetli bir çilelendirmeyle. Đşte bu, (daha önce) o Yazıtın  
içinde (de) kayıtlanmış idi (bkz. Đşaya 24/1-13)! 
59-  Ve (şimdi) Bizi meneden (şey) göndermemizden --o eski tarzdaki-- Đşaretleri, sadece (zaten) 
yalanlamış (olmasıdır) onları o ilk (nesillerin). Ve (çünki) verdik (Biz) Semuda o “dişi deveyi” 
bir görür kılıcı (Đşaret) olarak, ama onlar (böylece) haksızlık ettiler ona (91/13-14).  
O halde, göndermeyiz Biz (şimdi de) --bu yeni tarzdaki-- Đşaretleri (=bu “dişi devenin” de  
şimdi orada böylece yeni ve en kudretli Matematiksel bir “Đşaret” olarak yer aldığı o “Şahane Bir 
Mucizeye” bir atıftır böylece burada, özellikle ve en başta) ancak --(yine böylelikle en kritik  
ve önemli)-- bir uyarıp korkutma (vesilesi de) olarak (90/19-20)! 
60-  Ve hani, bir zaman dedik (Biz) sana: Şüphesiz, Yetken kuşatmıştır (tüm) o ahaliyi (4/126)!  
Ve kılmadık (Biz) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- o “görüyü,” o şey ki (böylece) gösterdik 
sana (17/1), sadece (yine böylelikle 19 kodlu) bir “deneme” (74/30-31) o ahali için;  
ve --o alt bölgede, o her iki tarafta-- o lanetlenmiş “ağacı” (14/26) o “Okunuşta” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en başta ve  
hassaten: 36/69)! Ve işte, (yine böylelikle de) uyarıp korkutuyoruz (Biz) onları (14/26-29);  
ama (yine de) arttırmıyor (bu) onları, sadece büyük bir taşkınlıkta (5/68)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (60), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o   
“Enfes Bir Mucize” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece  
ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
61-  Ve hani, bir zaman dedik (Biz) o meleklere: Öyleyse, (haydi) eğilin o Adem için! ve (hepsi) 
eğildiler, sadece (müstesna) iblis; o dedi: Eğilir miyim (ben) hiç yarattığın (bu) kimse için, bir 
çamur olarak (15/26-27)? 
62-  Ve yine dedi (iblis): O halde, gördün mü (şimdi) bu kimseyi, (böylece) şereflendirdiğin 
benim üzerime? Öyleyse, eğer Sen (şimdi) ertelersen beni o kalkış gününe kadar (39/67-68), 
mutlaka ayartacağım (ben de) onun (tüm) o soyunu, sadece (müstesna) bir azınlık (38/82-83). 
63-  Dedi (Al-lah): Öyleyse, (haydi) derhal git! Ama kim izlerse seni, onlardan, şüphesiz o batak 
karşılığınız (olacaktır); (tam) biçilmiş bir karşılık! 
64-  Öyleyse, (haydi) artık kışkırt kim (varsa) güç yetirebildiğin, onlardan, o (kendi) sesinle 
(6/121), ve sarıp kaplat onların üzerine o atlılarınla ve o piyadelerinle (19/75), ve ortak ol onlara 
o mallarda ve çocuklarda (23/55-56), ve (böylece de) söz ver onlara (4/119-120); ve (böylelikle) 
söz vermiyor (şimdi) onlara o şeytan, sadece (bu) kandırmacaları (6/112-113)! 
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65-  Ama şüphesiz, (Benim) o hizmetkarlarım (38/83), asla yoktur senin için onların üzerine 
hiçbir ispat (6/112-114)! Öyleyse, artık yeter senin Yetken --(tüm bu gibi en önemli ve kritik 
hususlarda, tüm inananların böylece yine her vakit sadece Kendisine dayanıp güvenecekleri; 
3/160 en sağlam) bir dayanak (olarak)! 
66-  Yetkenizdir o Kimse ki (böylece) yüzdürür sizin için o gemileri o denizin içinde, (orada da) 
aramanız için (Onun) lütfundan (16/14). Şüphesiz O (böylece de) sizin için en acıyandır. 
67-  Ve size dokunduğu zaman bir darlık o denizin içinde, (derhal) sapıp gider kim (varsa)  
--(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak kurtarıcı “aracılar,” ve koruyucu “rehberler” olarak 
böylece) dua edip çağırdığınız (10/18 & 18/102), sadece (kalır) O! Ama o vakit kurtardığında 
(O) sizi o karaya doğru, (bir kısmınız yine hemen) böylece --(bu ortak koşuculuğa dönüp;  
10/18 & 18/102 böylece Ondan yine)-- yüz çevirdiniz (29/65)! Ve (çünki) o insan pek 
nankördür! 
68-  Öyleyse, (ey bu ortak koşucular; 10/18 & 18/102) şimdi güvende mi hissettiniz (siz), 
geçirmeyecek diye (O) sizi (yerin dibine) o kara tarafında, veya göndermeyecek (diye) sizin 
üzerinize bir kasırga? Sonra asla bulamazsınız kendiniz için hiçbir (kurtarıcı, savunucu) 
dayanak! 
69-  Yoksa güvende mi hissettiniz (siz), döndürüvermeyecek diye (O) sizi oraya bir kez daha,  
ve göndermeyecek (diye) sizin üzerinize (orada) rüzgarlı bir fırtına, ve boğmayacak (diye) sizi, 
şimdi (böylece de) inkar ettiğinizden (2/26-27) ötürü? Sonra asla bulamazsınız kendiniz için  
Bize karşı, onu hiçbir izleyip (engelleyebilecek olan)! 
70-  Ve muhakkak şereflendirdik (Biz) o Adem oğullarını; ve taşıdık onları o karanın ve o 
denizin içinde, ve şimdi (böylece de) “besledik” (2/25) onları o “temiz” olanlardan (14/24-25);  
ve (böylece) lütuflandırdık onları çoğu üzerine o yarattığımız kimselerden, (tam) bir 
lütuflandırışla (10/58)! 
71-  (O) gün, çağırdığımızda (Biz) her insan (grubunu) o kendi Öncüleriyle (=kendilerine 
verilmiş olan o Kitaplarıyla; 45/28 = 46/12 & ...); artık kim ki verilirse onun yazıtı o sağ eline,  
o şahıslar (mutluluk içinde) okuyacaklar o (kendi) yazıtlarını (84/7-9), ve asla haksızlığa 
uğratılmayacaklardır (onlar) bir kıl kadar (bile)! 
72-  Ve ama her kim bu (yakın zaman) içinde (böylece) kör idiyse (2/171), o sonraki zaman  
içinde de (böylece) kör (20/125-126), ve yol (bakımından) daha da sapkın (kalacaktır)! 
73-  Ve neredeyse (onlar) şimdi şaşırtacaklardı seni, esinlediğimiz bu şeyden (16/123) sana,  
(ta ki) uydurman için Bizim üzerimize ondan başkasını (2/120, 135)! Ve o zaman (onlar) 
mutlaka edineceklerdi seni bir dost. 
74-  Ve eğer olmasaydık (Biz) seni sağlamlaştırmış, neredeyse kayacaktın şimdi (sen) onlara 
doğru, azıcık bir istem. 
75-  O zaman --(eğer böylece kaymış olsaydın şimdi sen onlara doğru)-- mutlaka tattırırdık  
(Biz de) sana bu hayatın katlanmış (azabını), ve o ölümün katlanmış (azabını)! Sonra asla 
bulamazdın kendin için Bize karşı hiçbir yardımcı (2/120, 135)! 
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76-  Ve neredeyse (onlar) şimdi kışkırtacaklardı seni o yerden (90/1-2), çıkarmaları için seni 
oradan. Ve o zaman (onlar) kalamazlardı senin ardında, sadece azıcık. 
77-  (Çünki) prensibidir (bu) o kimselerin, muhakkak (böylece) gönderdiğimiz senden önce de,  
o gönderilmişlerimizden (7/88-92 & 9/13-15). Ve asla bulamazsın Bizim (bu) prensibimiz için,  
hiçbir dönüştürme! 
78-  Öyleyse, artık (her daim) ayakta tut (akşam vaktinin) o destekleyişini (24/58), güneşin 
(batıp) sarkmasından gecenin (iyice) çökmesine doğru. Ve (unutma) tan vaktinin de  
o (destekleyiş) okunuşunu (24/58); ve (çünki) şüphesiz, tan (vaktinin) o okunuşu (Al-lah ve  
o melekleri tarafından yine böylece 10/61 ve özellikle) tanık olunandır! 
79-  Ve geceleyin (böylece) yoğunlaş onun üzerinde (73/1-6), bir mükafat (olarak) senin için!  
Umulur ki, (bundan ötürü, böylelikle) uyandıracaktır seni Yetken --(bu vakit geldiğinde; 16/32 
tüm bu inananlarla birlikte, böylece)-- övülmüş bir kalkış yerine (48/29). 
80-  Ve de ki: Yetkem, öyleyse, (lütfen) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta,                                 
o üst bölgeye de-- girdir beni bir doğruluk girdirişiyle, ve --o sağ tarafta, o alt bölgeye de-- çıkar                    
beni bir doğruluk çıkarışıyla! Ve (böylece de) kıl benim için (Senin) yanından, yardımcı bir  
ispat (48/1-3)! 
81-  Ve de ki: (Đşte), artık o “Gerçek” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/41) geldi, ve bu sahte (2/78-79) yıkıldı! 
Ve şüphesiz, bu sahte yıkılmalı (kılınmış) idi (58/21)! 
82-  Ve işte, (böylece) indiriyoruz Biz (burada) o “Okunuştan” (36/69) --şimdi, 19 kodlu o 
Tablolarda da, o sol tarafta-- bir “Şifa,” ve --o sağ tarafta-- bir “Acıma” olanı, artık (böylece) 
inananlar (39/23) için! Ama o (yine de) arttırmıyor (bu) haksızlık edicileri (39/24), sadece 
kayıpta! 
83-  Ve armağan ettiğimiz zaman (Biz) o insana, (hemen) yüz çevirdi ve (böylelikle) yan  
çizdi (10/12); ve (ama) ona dokunduğu zaman bir kötülük, (bu kez de, hemen) pek umutsuz  
oldu (11/9-10)! 
84-  De ki: O halde, artık her (birey) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- (böylece)  
“çalışmalıdır” (2/25) kendi algılayışı/kapasitesi üzere; ve (sonunda) Yetkeniz en bilicidir, kim ki 
o en “iletili” (39/23, 34-35) (olacaktır) --bu “çalışmada”-- yolca (67/2)!  
85-  Ve soruyorlar sana o “Ruhtan?” De ki: O “Ruh,” böylece Yetkemin emrindendir (42/52)!  
Ve verilmedi size o Bilgiden (2/255), sadece azıcık. 
86-  Ve eğer isteseydik, (şimdi) mutlaka (geri alıp) giderebilirdik (Biz) esinlediğimiz bu şeyi 
(43/43-44) sana; sonra bulamazdın kendin için, bundan ötürü, Bize karşı hiçbir (koruyucu, 
savunucu) dayanak! 
87-  Ancak o (böylece) bir “Acımadır” (10/58) Yetkenden; şüphesiz, (Onun) “Lütfu” (=19 kodlu, 
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Lütfuna” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 10/58) 
(böylelikle) oldu senin üzerine, pek büyük! 
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88-  De ki: Eğer (şimdi) toplansa (tüm) insanlar ve cinler, getirmek üzere bir benzerini  
bu “Okunuşun” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Okunuşlarının” o hepsine 
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 36/69), asla getiremezlerdi onun bir benzerini, eğer 
onların bazısı (diğer) bazısına (tüm güçleriyle ve imkanlarıyla) destek vericiler olsalar (bile)! 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından artık böylelikle mutlak 
olarak gönderilmiş olan 19 kodlu, bu en önemli ve kritik “Misak Elçisi/Mesajı,” böylece artık dünyada 
veya evrende birileri çıkıp da buna benzer ve denk olabilecek muhteşem Planlamalar getiremedikçe,  
tüm bu evrenin ve dünyanın tek sahibi olan bu yüce Al-lahın mutlak varlığının, ve bu eşsiz bilgeliğinin,  
ve tüm bu evren ve dünya, ve bunların içindeki herkes ve herşey üzerindeki bu mutlak egemenliğinin  
en büyük ve biricik delili olarak böylece kalıp (41/53 & 12/105 & 51/20-21 & ...),  
böylelikle de yüce Al-lahın yine bu bağlamda da bu mutlak eşsizliğini ve benzersizliğini (112/4),  
ve dolayısıyla, övülmeye ve buyruk verme yetkisine sahip biricik ve “Tek Đlah” olduğu gerçeğini (28/70)  
gönül gözleri açık, aklı ve vicdanı sağlam ve dürüst olan herkese en açık bir şekilde göstermiş, ve ileride 
ve her daim de aynen ve böylece --(bu bağlamda, lütfen, şimdi o “Altın Oranlı Bir Mucize” dosyasını da 
muhakkak görmeliyiz, en ilkin)-- açıkça kanıtlamaya devam ediyor olacaktır.     
 
89-  Ve (işte), muhakkak (böylece) yayıp verdik (Biz) ahali için bu “Okunuş” (36/69) hakkında  
(böyle) her “örneklemeden” (=2/25-27 & 74/26-31 & 14/24-26 & ...); ama (hala) diretti o 
ahalinin çoğu, sadece (bunları) inkarcılıkta! 
90-  Ve dediler: Asla inanmayız sana, ta ki (sen) fışkırtana kadar bizim için yerden kaynaklar! 
91-  Veya olmalı senin bir bahçen, o hurmalardan ve üzümlerden, ve fışkırtmalısın (sen) nehirleri 
onun aralarında, (tam) bir fışkırtmayla! 
92-  Veya düşürmelisin şimdi o gök (objelerini), böylece öne sürdüğün gibi (52/44-45), bizim 
üzerimize, parçalar (halinde); veya getirmelisin Al-lahı ve o melekleri (karşımıza), hepten!   
93-  Veya olmalı senin (altından) yaldızlı bir evin; veya çıkıp yükselmelisin o göğe! Ama asla 
inanmayız (senin) çıkıp yükselmişliğine de, ta ki (sen) indirene kadar bizim üzerimize bir Yazıt, 
ona (ellerimizle dokunup) okuyabileceğimiz (6/7)! De ki: Saygı duyulandır o Yetkem; (peki), 
değil miyim (şimdi) ben, sadece gönderilmiş bir insan? 
94-  Ve (işte), o ahaliyi engelleyen (şey) inanmalarından, onlara geldiği zaman o “Đleti” (39/23),  
sadece demeleriydi: Atayıp yolladı mı (yani) şimdi Al-lah (ancak) gönderilmiş bir insan? 
95-  De ki: Eğer olsaydı o yerin üzerinde melekler, güvenliler olarak yürüyen, mutlaka indirirdik 
(Biz de) onların üzerine gökten (ancak) gönderilmiş bir melek! 
96-  De ki: O halde, artık böylece yeter Al-lah bir tanık (olarak) benim ve sizin aranızda (4/166)! 
Şüphesiz O, (tüm) o hizmetkarlarından haberdardır, (onları) görendir. 
97-  Öyleyse, artık --(bundan ötürü; 13/27 böylece)-- kimi iletirse (2/25-26) Al-lah, (işte) odur 
iletilmiş; ve --(bundan ötürü; 14/27 böylece)-- kimi saptırırsa (2/26-27), artık asla bulamazsın 
onlar için Onun dışında/Ona karşı (yol gösterici, koruyucu) rehberler (18/102)!  
 
 
 
 
 
 



Bölüm  17           278  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
Ve toplayacağız (Biz) onları o kalkış gününde yüzleri üzere --(burada Al-lahın bu “Đşaretlerine” 
karşı böylece ve her daim kendileri inatla kör ve dilsiz ve sağır kalıyor olduklarından ötürü; 
2/171)-- körler ve dilsizler ve sağırlar (olarak)! Onların --(şimdi, bu takdirde; 4/18)--                                      
(son) barınma yerleri o batak (olacaktır); her vakit (ateşi) dindiğinde, arttıracağız onlara o  
çılgın alevi (10/52)! 
98-  Budur (onların) karşılıkları; çünki şüphesiz onlar (şimdi) inkar ettiler Bizim bu 
“Đşaretlerimizi” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine  
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), ve dediler: Olduğumuz zaman mı biz  
--(burada ölüp toprağa karışınca)-- kemikler ve parçalar, şüphesiz biz mi --(buradaki bu  
vefatın hemen ardından, öte tarafta, aslen o Cehennemde, veya o Cennette; 16/28-29 X 32 
böylece ve derhal)-- mutlak uyandırılanlar (oluyormuşuz), --(buradaki parmak uçlarına kadar  
aynı olan; 75/4)-- yeni bir yaratılışla (17/49-52)? 
99-  Peki, görmediler mi (onlar), şüphesiz Al-lah, o Kimse ki yarattı o gökleri ve yeri, böylece 
ölçüp güç yetirendir --(buradaki bu vefatın hemen ardından, öte tarafta, o Cehennemde,  
veya o Cennette; 16/28-29 X 32 böylece ve derhal)-- yaratmaya da onların --(buradaki parmak 
uçlarına kadar aynı olan; 75/4)-- o benzer -bedenlerini- (36/48-54)? Ve kıldı (O) onlar için 
(burada) böylece bir belirli süre (63/11), olmayan (hiç) şüphe onun hakkında. Ama (yine de) 
diretti şimdi (bu) haksızlık ediciler (39/24), sadece (böyle) inkarcılıkta (39/59)! 
100-  De ki: Eğer siz yönetiyor (olsaydınız) Yetkemin o rahmetinin --şimdi, 19 kodlu o 
Tablolarda da-- o “hazinelerini,” o zaman mutlaka --(şimdi bunları böylelikle tüm insanlara 
burada cömertçe dağıtmaktan mutlak çekinip)-- sıkıca tutardınız (onları), harcama ürpertisinden!  
Ve çünki o --(inkarcı; 74/31)-- insan pek cimridir. 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (100), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o   
“Parıltılı Bir Mucize” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece  
ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
101-  Ve muhakkak verdik (Biz) Musaya dokuz apaçık Đşaret; öyleyse, şimdi sor (bunu) o  
Đsrail oğullarına (bkz. Tevrat-Çıkış 7/14 ... 10/29). Ve işte, (bunlarla) geldiği zaman (Musa) 
onlara, dedi ona Firavun: Şüphesiz ben mutlaka sanıyorum seni, ey Musa, sihirlenmiş! 
102-  Dedi (Musa): Muhakkak (sen de) -görüp- bildin ki, indirmedi bu (Đşaretleri), ancak  
o göklerin ve yerin Yetkesi, “Görsel Belgeler” (7/203) (olarak)! Ve o halde, şüphesiz ben (de) 
mutlaka sanıyorum seni, ey Firavun, tepelenmiş! 
103-  Ve (bunun üzerine), diledi (Firavun) onları sürüp çıkarmayı o yerden; ve --(tüm  
bunlardan ötürü; 7/131-136)-- Biz de boğduk onu, ve onunla birlikteki o (zalim) kimseleri, 
toptan (26/53-66)! 
 
 
 
 
 
 



Bölüm  17           279  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
104-  Ve (sonra, şöyle) dedik (Biz), onun peşinden, Đsrail oğullarına: O halde, haydi yerleşin 
(şimdi) o yere (5/21); ve o sonraki söz (17/7) geldiği zaman, (yine) getirmiş olacağız (Biz) sizi  
(o yere; 5/21) --(şimdi, böylece orada bu imtihana da tabi tutup, Ona karşı başkaldıracak olanları 
orada da cezalandırmak, ve akabinde Ona dönüp yönelecek olanları orada da bağışlayıp 
ödüllendirmek üzere, böylece)-- hep birlikte (17/7-8)!  
105-  Ve işte, (böylece) bir “Gerçek” (39/41) olarak indirdik (Biz) onu (39/23), ve (böylece)  
bir “Gerçek” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada 
böylece yine, en başta ve hassaten: 39/41) olarak indi (o) (39/23)! Ve (böylelikle de) 
göndermedik (Biz) seni, ancak bir müjdeleyici (10/2), ve bir uyarıcı (40/18) olarak! 
106-  Öyleyse, (işte), bir “Okunuştur” ki (o) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda, sol taraflı & sağ 
taraflı olarak-- bölüp ayırdık (Biz) onu, (böylece) “okuman” için onu ahalinin üzerine --sollu & 
sağlı-- bir durak üzere; ve (işte), böylece indirdik (Biz) onu --(ikişerli, benzeşmeli en özgün)--    
bir indirişle (=39/23)!  
107-  De ki: O halde, artık siz (ister) inanın ona, veya (ister) inanmayın; ama şüphesiz, 
kendilerine (böylece) bilgi verilmiş o kimseler, onun öncesinde (bkz. Musa Peygamberin  
Sözleri 18/18-19 = 24/18 & 22) (Đsa Peygamberin Sözleri 33/37 = 4/24 & 26)  
(Davud Peygamberin Sözleri 63/22-26 = 44/10) (Muhammed Peygamberin Sözleri 9/9 = 18/15),  
şimdi aktarıldığı zaman bu onların üzerine, (derhal) yere kapanıyorlar (onlar) çeneleri üzerine, 
(Onun önünde) eğilmişler (olarak). 
108-  Ve diyorlar: Saygı duyulandır Yetkemiz; kesinlikle oldu (böylece) Yetkemizin o sözü 
(9/111) mutlak yapılmış! 
109-  Ve (böylece) yere kapanıyorlar (onlar) çeneleri üzerine, ve ağlıyorlar; ve arttırıyor bu 
onları (Onun huzurunda) derin saygı duyuşta! 
110-  De ki: O halde, artık çağırın --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta-- “Al-lah” 
(diye), veya çağırın --o sol tarafta-- “Al-Rahman” (diye); hangisiyle çağırırsanız, Onun içindir  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- (tüm) o en güzel “Adlar!”  
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (110), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi en başta o   
“Devasa Bir Mucize 1,” ve sonra da o “Haşmetli Bir Mucize” dosyasını da muhakkak görüp bu bağlamda 
yüce Rabbimizin tüm bu en güzel “Adlarını” şimdi artık orada da böylece ve açıkça idrak etmeliyiz,  
en ilkin.  
 
Ve öyleyse, asla (yüksek sesli okuyarak) açık etme sen o (namaza durup, Onu) destekleyişini 
(17/78), ve (hepten kısıp) saklı da tutma onu; ama (daima) ara, bunun arasında, (orta) bir yol. 
111-  Ve (tüm o namaza durup Onu destekleyişlerinde de; 2/238) de ki:  
Övgü (tümüyle) o Al-lah içindir (28/70), o Kimse ki (hiç) edinmedi bir çocuk (19/88-93),  
ve (hiç) olmadı Onun için bir ortak o yönetimde (18/26), ve (hiç) olmadı Onun için bir (yol 
gösterici, koruyucu) rehber, aciz kalmışlıktan ötürü (2/255); ve (böylece) büyükle onu, (tam) bir 
büyükleyişle! 
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BÖLÜM   18 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.                    
1-  Tüm övgü Al-lah içindir, o Kimse ki (işte, çünki böylece) indirdi (Kendi) hizmetkarının 
(=Misak Elçisi; 7/158) üzerine o “Yazıtı” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23), ve kılmadı onun içinde hiçbir 
çarpıklık! 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimizin artık böylelikle mutlak olarak  
bu vadedilmiş “Misak Elçisine” indirmiş olduğu 19 kodlu, o muhteşem Planlamalarının hepsinde,  
bunları daima ve her iki tarafta ve karşılıklı olarak içlerinde en ufak bir çelişki ve çarpıklık asla 
olmaksızın (4/82 & 18/1) kusursuz ve dosdoğru Đlahi Prensipler altında en Mükemmel bir tarzda indirmiş 
olduğunu daha yakından kavrayabilmek için, lütfen, şimdi en başta o “Göksel Bir Mucize” dosyasını  
şimdi bu bağlamda da tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin.   
 
2-  (Dosdoğru) ayakta durucu (olarak); ta ki uyarması için şimdi (böyle kimseleri; 11/19)  
şiddetli bir baskıyla, Onun katından (34/5), ve müjdelemesi (için) o inananları, o Düzelticilikler 
için çalışan (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak  
o Dosdoğru çalışmalara bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseleri: Şüphesiz, 
onlar için en güzel bir ücret var olacaktır (34/4)! 
3-  (Mutluluk içinde) kalıcılar (olacaklar) orada, sonsuzca. 
4-  Ve uyarması için (şöyle) demiş o kimseleri: Edindi Al-lah bir çocuk! 
5-  Asla yoktur onlar için bununla (ilgili) hiçbir (geçerli) bilgi, ve (ne de) o babaları için (5/72). 
Büyüdü (günah olarak) bu kelime (şimdi) böylece (onların) ağızlarından çıkan; (çünki) 
demiyorlar (onlar), (böylelikle) sadece yalanı (19/88-93)! 
6-  Ve belki de, sen (şimdi) kahredip eriteceksin (kendi) canını, (öyle mi), onların ardından,  
(hala) asla inanmıyorlar diye --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli-- bu “Anlatıya” (39/23),  
kızgınlıkla (10/99-100)? 
7-  Şüphesiz Biz kıldık o yerin üzerindeki (tüm o objeleri, bitkileri, canlıları, vs.) bir süs (olarak) 
onun için. (Şimdi) mutlaka test edeceğiz o (insanları), hangisi onların (olacak diye) en güzel 
(39/34-35), (böylece de) o “çalışmada” (17/84)? 
8-  Ve şüphesiz Biz (en sonunda) mutlak (dönüştürüp) kılıcılarız onun üzerindeki (o herşeyi) 
çorak bir yer parçasına (17/58). 
9-  Yoksa --(şimdi, halihazırda)-- hesaplayıp --(böylelikle de, zaten net olarak anladın mı)-- sen,  
ki (işte), şüphesiz o mağara arkadaşları ve o (ilgili) rakamlar (Bizim) şaşırtıcı Đşaretlerimizden 
idiler! 
10-  Hani, bir zaman sığınmışlardı o gençler o mağaraya, ve dediler: Yetkemiz, öyleyse,  
şimdi (lütfen) ver bize (Senin) yanından bir acıma, ve kolaylaştır bize o emrimizden bir düzgün 
(yolu)! 
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11-  Ve bunun üzerine, (Biz de) vurduk onların kulaklarının üzerine (uykuyu) o mağaranın 
içinde, sayılı seneler (boyunca). 
12-  Sonra uyandırdık onları; (böylelikle) görüp bilmemiz için, o iki tayfadan hangisi  
daha/en (iyi) saydı (diye) ne kadar kaldıklarını (orada), süreç (olarak)! 
13-  Biz hikayeliyoruz (burada) senin üzerine (böylece) onların havadislerini, (bu) “Gerçek” 
(39/41) ile/üzere! (Đşte), şüphesiz onlar gençlerdi, inanmış (olan) Yetkelerine; ve (Biz de) 
arttırdık onları “Đletide” (39/23)! 
14-  Ve pekiştirip bağladık onların kalplerinin üzerini; o zaman ayağa kalktılar, ve dediler: 
Yetkemiz, o göklerin ve yerin -tek- Yetkesidir. Öyleyse, asla isteyip çağırmayız (biz)  
--(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak olacak)-- Ondan başka bir ilah (9/31 & 21/29 & 25/43 & 
41/37 & ...); muhakkak (isteyip) demiş olurduk (biz) o zaman bir saçmalık! 
15-  Ama (işte), bu şahıslar bizim halkımızdır, edindiler (onlar) böylece --(Onun dışında/yanında, 
Ona ek/ortak olacak)-- Ondan başka ilahlar (9/31 & 21/29 & 25/43 & 41/37 & ...).  
Peki, değiller miydi (onlar) şimdi getirmeli onların hakkında apaçık bir ispat? Öyleyse, artık kim 
daha haksız (olabilir) uydurmuş kimseden Al-lah üzerine (böyle) yalanı? 
16-  Ve (Al-lah tarafından, şöyle denildi onlara): (Madem ki), şimdi ayrıldınız (siz) onlardan, ve 
(böylece) o hizmet ettiklerinden (12/40), Al-lahtan başka; öyleyse, artık (derhal) sığının o 
mağaraya doğru, (ki) böylelikle (orada) açıp yaysın sizin için Yetkeniz o (Kendi) acımasından, 
ve kolaylaştırsın size o emrinizden bir destekçi (yolu)! 
17-  Ve görürdün o güneşi, doğduğu zaman yönelirken (onların) mağaralarına o sağ taraftan, ve 
battığı zaman geçerken onları o sol taraftan, ve onlar o boşluğun içindeler (iken) orada.  
Đşte, bunlar (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o hepsine de  
bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7) Al-lahın o “Đşaretlerindendir” (3/7);  
o halde, artık --(ilkin, bu kendi doğruluk ve samimiyetlerinden ötürü; 13/27)-- kimi iletirse  
Al-lah, (işte) odur iletilmiş (39/23); ve kimi de --(ilkin, bu kendi eğrilik ve kalleşliklerinden 
ötürü; 13/27)-- saptırırsa (39/23), artık asla bulamazsın (sen) onun için --Onun dışında--
düzgünlüğe eriştirici bir rehber (32/4)! 
18-  Ve sanırdın (sen) onları (orada) uyanıklar (olarak), ama onlar uyuyanlar (idiler).  
Ve döndürüyorduk (Biz) onları --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- o “sağ taraf yönüne” ve  
o “sol taraf yönüne,” ve o “köpekleri” de uzatmış (idi) iki ayağını --ortada-- o eşiğe karşı!  
Eğer çıkagelseydin (sen) onlara doğru, mutlaka (derhal) yüz çevirirdin onlardan --şimdi, o  
sol tarafta da, o alt bölgeye-- bir “kaçışla,” ve mutlaka (hemen) dolardın onlardan --o sağ  
tarafta da, o alt bölgede-- bir “endişeyle!” 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (18), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi yansımalarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o   
“Özgün Bir Mucize,” ve sonra da o “Şahane Bir Mucize” dosyasını da muhakkak görüp bu bağlamda  
bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
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19-  Ve (sonra) böylece uyandırdık (Biz) onları, soruşturmaları için (kendi) aralarında. Ve dedi 
onlardan bir diyen: Ne kadar kaldınız? Dediler: (Sadece) kaldık bir gün, veya günün bir kısmı. 
Dediler: Yetkeniz en bilicidir ne (kadar) kaldığınızı! Öyleyse, haydi yollayın (şimdi) sizden 
birini bu paranızla o şehre, (ki) gözleyip baksın (o), onların hangisi daha temizdir yiyecek 
(olarak), ve (böylece) getirsin size bir besin oradan. Ama nazik davransın, ve asla farkettirmesin 
sizi (hiç) birine! 
20-  (Çünki) şüphesiz onlar, (işte), eğer çıkıp gelirlerse şimdi (onlar) sizin üzerinize, hemen 
taşlarlar sizi, veya döndürüverirler sizi o (kendi) uygulamalarına; ve asla rahata eremezsiniz,  
o zaman, sonsuzca! 
21-  Ve işte, böylece --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- sezdirdik (size) onları, ta ki artık  
(tüm ahalinin) bilmeleri için: Şüphesiz, Al-lahın (verdiği) o sözü (31/8-9) (burada da) böylece 
mutlak bir Gerçektir; ve (öyleyse), şüphesiz o Saat (30/14-16), yoktur (artık) hiçbir şüphe  
onun hakkında!  
Ve o zaman, çekişiyorlardı onlar (kendi) aralarında o emirlerini, ve dediler: O halde, haydi 
(şimdi) derhal yapın onların anısına bir yapı; Yetkeleri en bilicidir onları. Ve dedi (sonunda)  
galip gelmiş o kimseler o (kendi) emirlerinde: Öyleyse, artık mutlaka edineceğiz (biz) onların 
anısına bir --(içinde Onun önünde)-- eğili ş yapısı! 
22-  Ve (şimdi) diyecekler: Onlar üç (idiler), dördüncüleri o köpekleri (idi); ve diyecekler:  
Onlar beş (idiler), altıncıları o köpekleri (idi), -görünmeze taş atmaktır (bu); ve diyecekler:  
Onlar yedi (idiler), sekizincileri o köpekleri (idi). De ki: Yetkem en bilicidir (onların) sayılarını! 
(Öyleyse), bilemez onları, sadece --(şimdi, Al-lahın burada da kendilerine böylece bu işin aslını 
ve en doğrusunu öğretmiş olacağı)-- bir azınlık! Öyleyse, artık tartışma (sen) onlar hakkında, 
sadece “üste çıkıcı” bir tartışmayla; ve artık asla görüş dileme onlar hakkında -(bunun ardından)- 
onlardan (hiç) birinden! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayette, yüce Rabbimizin bu emrine derhal ve önemle kulak verip burada böylelikle 
ilkin şimdi asla “alta inici” değil, ancak böylece kesinlikle “üste çıkıcı” (=zahiren) bir argümanı  
izleyecek olduğumuzda, yukarıdaki Ayette aktarılan o sıralı rakamların (=üç idiler, ve dördüncüleri &  
beş idiler, ve altıncıları & yedi idiler, ve sekizincileri) hemen akabinde ve “üstünde” olan bu sayıların: 
(=Dokuz idiler, ve Onuncuları o köpekleri idi!) bizi böylece bu konuda --yine böylelikle dolaylı olarak  
bu en özel ve özgün “19” (=Arapça aslında, böylece özellikle “Tisate Aşere” = “Dokuz On” olarak  
ifade ediliyor olan) sayısını da böylece kuvvetle hatırlatmış olarak; 74/30)-- yüce Rabbimizin bu eşsiz  
yol gösterici Hikmetiyle bu hususta da bizi artık böylelikle en doğru sonuca ulaştırmış olduğunu da 
burada artık böylelikle net olarak görebilecek olmalıyız.  
Ve burada, ayrıca hz. Muhammedin (üzerine Selam olsun) kendi soyundan çıkarılıp gönderileceğini 
açıkça haber vermiş olduğu bu torunu “Mehdinin” (=buradaki bu “Misak Elçisi;” 39/23) en büyük 
yardımcıları arasında yukarıda anılan bu “Eshabı Kehfi” de göstermiş olmasının büyük hikmetini de 
burada artık bu bağlamlarda da böylece ve açıkça idrak edebiliyor olmalıyız.     
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23-  Ve öyleyse, artık sakın deme (sen) hiçbir istem için: Şüphesiz ben (mutlaka) yapacağım 
bunu yarın! 
24-  “Sadece ancak Al-lah isterse!” --(denmelidir öncelikle her daim, en başta veya sonda).  
Ve an Yetkeni --(bunu böylece içinden, veya açıktan; 12/99 & 28/27 demeyi)-- unuttuğun 
zaman, ve de ki: Umulur ki, iletecektir beni Yetkem --(bir dahaki sefere)-- daha yakınına 
bundan, düzgünlükçe! 
25-  Ve (işte), kaldılar (onlar) o mağaraları içinde (uyuyarak) --şimdi, 19 kodlu o  
Tablolarda da, o sol tarafta-- “üç yüz” sene, ve --(uyandırılmalarının ardından da, orada belirli 
bir süre daha böylece gizlilikle, veya da açıktan kalmaya devam ederek)-- “arttırdılar” (bunun 
ardından) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, yine o sol tarafta-- bir “dokuz” daha. 
26-  De ki: Öyleyse, artık Al-lah (böylece) en bilicidir (onların) ne kadar/ne için (böyle) 
kaldıklarını!  
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (25-26), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel 
bağlamdaki o en Mucizevi yansımalarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o  
“Ekstra Bir Mucize” dosyasını --(orada, yüce Rabbimize ait 19 kodlu o muhteşem Tabloda, o sol tarafta 
yer alan o “dokuz” sayısının, yukarıda bu “eshabı kehfin” (=mağara arkadaşları) yüce Rabbimizin emri 
doğrultusunda gerçekleştirmiş oldukları bu en özel ve hikmetli kalış süreleri sonucu, orada böylece bir 
adet daha “arttırılmış” olarak, böylelikle de sonuçta orada --o sol tarafta, ve o sağ tarafta-- 19 kodlu o tam 
simetrik ve muazzam sonuçlara mükemmel olarak ulaşabilmiş olmamıza, burada böylece de büyük destek 
vermiş olduklarına bu açıdan en başta ve özellikle dikkat ederek, lütfen)-- muhakkak görüp bu bağlamda 
bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça kavramalıyız, en ilkin.  
 
Ona aittir (tüm) o görünmezi de o göklerin ve yerin (10/61).  
Öyleyse, artık (muhakkak) gör (şimdi) bunu, ve (iyice) işit:  
Yoktur onlar için Ondan başka hiçbir (koruyucu, yol gösterici) rehber (7/196 X 18/102)!  
Ve asla ortak etmez (O) -burada- Kendi “buyruğuna” (hiç) kimseyi (42/10 X 3/80 & 9/31)! 
27-  Ve aktarıp ilet (şimdi) o esinleneni (43/43-44) sana doğru, Yetkenin o “Yazıtından” (=19 
kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 39/23); yoktur artık (hiçbir) değiştirici --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- Onun o 
“Kelimelerini” (6/115)! Ve asla bulamazsın (sen) Ondan başka hiçbir sığınak (72/21-23)! 
28-  Ve (her daim) kararlılık göster (kendi) canında, Yetkelerini çağıran o kimselerle birlikte, 
erken (vakitte) ve akşam (vaktinde), (böylece) dileyerek Onun yüzünü (=rızasını) (7/55-56).  
Ve asla kaydırma gözlerini onlardan, dileyerek süsünü bu yakın hayatın (18/46)! Ve asla uyma  
-ilgisiz- habersiz bıraktığımız o kimseye onun kalbini bu “Anışımızdan” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23), ve 
(çünki) izlemiş o (kendi) hevesini, ve (böylece) olmuş onun emri bir “eksiklik” (39/56)! 
29-  Ve de ki: Đşte, o “Gerçek” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” 
bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/41) Yetkenizdendir; öyleyse, (artık) kim isterse, 
haydi (böylece) inansın (2/25-26); ve kim isterse, haydi (böylece) inkar etsin (2/26-27)!  
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Ve şüphesiz Biz hazırladık --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) 
böylece yalanlayıp nankörlük etmiş olan-- o haksızlık ediciler (39/24) için bir ateş, (tamamen) 
kuşatacağı onları (onun) çadırı. Ve eğer (orada) yardım dilerlerse, yardım edilecekler ancak  
--(yine şimdi burada bu takdirde; 22/72 & 60/2 & 85/4-10 & ... orada)-- erimiş maden gibi bir 
suyla, yüzleri kavuran. (Đşte), ne adi bir içecek, ve ne çirkin bir destekliktir (o)! 
30-  Ama şüphesiz, şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara”  
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler; (işte), şüphesiz Biz artık asla  
heba etmeyeceğiz o ücretini şimdi (böylece) güzellik etmiş (39/34) o kimselerin, (bu) 
“çalışmada” (2/25-26)! 
31-  O şahıslar, (işte), onlar için (olacaktır) o bolluk bahçeleri, altlarından nehirler akan. 
Takınacaklar (onlar) orada (som) altından bilezikler/künyeler, ve kuşanacaklar (orada) yeşilli 
giysiler, (halis) ipekten ve atlastan; yaslanıp kurulacaklar orada o (yüksek) koltuklar üzerinde. 
(Đşte), ne güzel bir ödül, ve ne güzel bir destekliktir (o)! 
32-  Öyleyse, şimdi vur onlar için (şu) örneği de: (Đşte), iki adam; (ki) kıldık (Biz) onlardan biri 
için o üzümlerden iki bahçe, ve çevreledik onları o hurmalarla, ve kıldık onların arasında da 
(birçok) ekinler. 
33-  Ve o her iki bahçe de verdi yemişlerini, ve eksik bırakmadı ondan, hiçbir istemi. Ve 
fışkırttık (Biz) onların aralarında bir de nehir. 
34-  Ve (böylece) oldu kendisi için (tüm) o meyvalar; ve (sonra) dedi o arkadaşına, ve şöylece 
(muhabbet edip) konuşuyor (iken) ona: (Gördüğün gibi), ben daha çoğum senden malca, ve daha 
üstünüm ekipçe. 
35-  Ve (sonra da) girdi o bahçesine, ve o (böylece) haksızlık edici (iken) kendi canına, ve dedi: 
Öyleyse, asla sanmıyorum (ben) bunun yok olacağını, sonsuzca! 
36-  Ve asla sanmıyorum o Saatin (hiç) kalkıp kopacağını da. Ve ama eğer (ölüp) çevrilirsem  
(şu anda) Yetkeme, mutlaka bulurum (ben) bundan daha iyisini --(Onun katında, kendisi için  
en güzel)-- bir dönüş yeri (olarak)! 
37-  Ve (bunun üzerine), dedi ona o arkadaşı, ve şöylece (muhabbet edip) konuşuyor (iken) ona: 
Yani şimdi --(böylece bu yalanları uydurarak)-- inkar mı ediyorsun (sen) seni yaratmış  
o Kimseyi bir topraktan (=yer toprağında mevcut tüm o elementlerden), sonra bir damlacıktan 
(=sperm hücresi), sonra da --(böylece, ana rahminde; 32/8-9)-- biçimlendirmiş (olanı) seni, bir 
adam (olarak)? 
38-  Fakat işte, o Al-lahtır, (benim) Yetkem; ve asla ortak koşmam (ben) Yetkeme --(burada 
onun gibi böyle yalan buyrukları; 18/35-36 Onun adına, veya kendi adına böylece uydurup 
üreterek)-- (hiç) kimseyi (18/26)!       
39-  Ve o halde, değil miydi (şimdi), girdiğin zaman o bahçene, demeliydin (sen): Ancak  
Al-lahın isteğiyledir (bu); yoktur kuvvet, sadece Al-lah (vergisi) ile! Ve eğer görüyorsan beni, 
(işte), ben (şimdi) daha az (olarak) senden malca ve evlatça;   
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40-  (unutma ki) belki, Yetkem verebilir bana (şimdi) daha iyisini senin o bahçenden; ve 
gönderebilir onun üzerine bir hesaplı (afet) o gökten, ve (o da) sabahlar kaygan bir yer parçası 
(olarak). 
41-  Veya sabahlar, suyu (hepten) çöküp gitmiş (olarak); ve asla güç yetiremezsin (sonra) onu  
arayıp bulmaya! 
42-  Ve --(bir süre sonra, gökten bir afetle)-- kuşatıldı onun (tüm) o meyvaları; ve o da (orada) 
sabahladı ovuşturup duruyor (olarak) avuçlarını, (üzülüp kahrolarak) o harcadığı (mal ve emek) 
için onun içinde, ve o (toptan) yıkılmış (iken) çardakları üzerine; ve diyordu: Ah keşke, asla 
ortak koşmasaydım Yetkeme --(burada böyle yalan buyrukları; 18/35-36 Onun adına, veya kendi 
adına böylece uydurup üreterek)-- (hiç) kimseyi (18/26)! 
43-  Ve olmadı (orada) onun için hiçbir birlik, yardım edebilecek ona, Al-laha karşı; ve  
(kendisi de) olamadı (kendine) yardım edip kurtulabilmiş! 
44-  Đşte, (çünki) burada (yol gösterici, kurtarıcı) rehberlik --(en baştan beri, böylece)-- ancak  
Al-lahındır (7/196), gerçek (olarak)! O, --(bu takdirde; 25/71 = 7/196)-- en iyidir 
ödüllendirmede, ve en iyidir sonuçlandırmada! 
45-  Öyleyse, (şimdi) vur onlar için bu yakın hayatın (şu) örneğini de: (Đşte), o bir su gibidir, 
indirdiğimiz onu gökten, ve (sonra) böylece gelişip karıştı onunla o yerin bitkileri. Ama (sonra) 
sabahladı (o) bir çalı çırpı (olarak), esip savurduğu onu o rüzgarların! Ve Al-lah (böylece) her 
istem üzerinde tam bir ölçüleyicidir. 
46-  O mallar ve oğullar ancak bu yakın hayatın süsüdür. Ve ama (o sonraki hayat içinde 
sonsuzca) baki kalacak olan o Düzelticilikler (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru çalışmalara bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 
2/25-26) daha/en iyidir Yetkenin katında --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda, o sol taraf için-- ödül 
(olarak), ve daha/en iyidir --o sağ taraf için-- amaç (olarak)! 
47-  Ve (o) gün, yürüttüğümüzde (Biz) o dağları, ve (böylece) göreceksin (sen) o yeri (dümdüz) 
ortaya çıkmış olarak (20/105-108). Ve işte, (şimdi) böylece topladık (Biz) onları, ve noksan 
bırakmadık onlardan (hiç) birini. 
48-  Ve (derhal) sunuldular Yetkenin huzuruna, bir dizi (halinde). Đşte, muhakkak geldiniz Bize, 
sizi yarattığımız gibi o ilk seferde. Hayır, (ama) öne sürdüydünüz (siz), asla kılmayız (Biz)  
sizin için (böyle) bir sözlenmiş vakit (18/58)! diye. 
49-  Ve (şimdi) ortaya konuldu o “Yazıt” (39/23); ve (artık) görürsün (sen) o cürümkarları 
paniklemişler (olarak) onun içindekilerden dolayı, ve diyorlar: Ah yazıklar bize; ne (oluyor)  
bu “Yazıta” ki, noksan bırakmıyor --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta--                        
(nicelik, veya nitelikçe) o “küçüğü,” ve --o sağ tarafta-- (nicelik, veya nitelikçe) o “büyüğü,” 
illaki (hesaplayıp) sayıyor onu! Ve (sonra) böylece buldular onlar (burada) bu çalıştıklarını  
(3/99 & 41/40 & 13/33 & ...) orada (önlerinde) hazır (durumda). Ve öyleyse, artık asla haksızlık 
etmez Yetken (hiç) birine (=10/27)!  
50-  Ve hani, bir zaman dedik (Biz) o meleklere: Öyleyse, (haydi) eğilin o Adem için (15/28-29)! 
ve (onların hepsi) eğildiler, sadece (hariç) o iblis. Ve --(bundan ötürü, artık o “melek” vasfını 
kaybedip, orada)-- oldu o (en baş) bir cin, ve de (böylece) kalleşlik etti Yetkesinin emrine!  
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Öyleyse, hala edinecek misiniz (siz) şimdi onu ve o soyunu (=ondan türemiş ve emri altında olan 
tüm o sapkın cin şeytanlarını; 6/112) kendinize böylece (yol gösterici, koruyucu) rehberler 
Benim dışımda (7/30), ve onlar sizin için böylece (apaçık) düşmanlar (iken) (17/62)?  
O halde, artık ne adi bir değiştirmedir (bu), şimdi (bu) haksızlık ediciler (39/24) tarafından  
(böylece tercih edilmiş olan; 7/30 X 7/196)! 
51-  Ve asla tanık tutmadım (Ben) onları (ne) o göklerin ve yerin yaratılışına, ve (ne de) o  
(kendi) canlarının yaratılışına. Ve (hiçbir zaman da) asla olmadım (Ben) edinecek (bu) 
saptırıcıları (6/112) Kendime takviyeci (17/111). 
52-  Ve (o) gün, (şöyle) dediğinde (Al-lah): O halde, haydi seslenin (şimdi) o ortaklarıma, 
böylece --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak yol gösterici “rehberler,” ve kurtarıcı “aracılar” 
olarak)-- öne sürdüğünüz o kimselere (18/102 & 10/18)! Ve onlar da hemen çağırdılar onları, 
ama onlar (=o Melekler, veya o Peygamberler; 21/28) asla yanıt vermediler bunlara! Ve kıldık 
(Biz) şimdi onların arasında bir uçurum. 
53-  Ve gördü (şimdi) --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerini” böylece 
yalanlayıp nankörlük etmiş-- o cürümkarlar (7/40) o ateşi; ve (kesin olarak) sezip anladılar ki, 
şüphesiz onlar mutlak düşeceklerdir ona. Ve asla bulamadılar ondan hiçbir kaçış yeri! 
 
**  Yüce Rabbimiz nihai olarak ileride o Kıyamette ve Ahirette böylece vuku bulacak olan bu gibi 
gelecek olayları böylece şimdiden bizlere aktarıp haber verirken, Arapçada bazen gelecek zaman kipini 
kullanarak (örneğin, bkz. 55/31 & 70/8-15), ve bazen de yukarıdaki Ayette olduğu gibi geçmiş zaman 
kipini kullanarak bunları aktarmaktadır. Öyleyse, burada açıkça farkedip mutlak olarak bilmemiz gereken  
en önemli hususlardan biri şimdi şu olmalıdır: Yüce Al-lah bu gibi Ayetlerde hiçbir zaman özel isim 
vererek belirli şahısları anmamaktadır, sadece şu anda içlerini ve dışlarını çok iyi görüp bildiği o 
inkarcıların şimdiki bu genel karakter ve tutumlarına göre (bkz. 11/5) Kıyamette de nasıl davranıp bu gibi 
olayları gördüklerinde ne diyeceklerini de şimdiden böylece buna göre kalplerini okuyup net olarak  
en açık bir şekilde haber vermektedir.  
Ancak burada imtihan bitmeden, yeryüzündeki tüm bu gibi inkarcıların dahi şimdiki bu bozuk karakter ve 
tutumlarından vazgeçip en kısa zamanda tekrar ve doğrulukla yüce Al-laha dönme -serbest- iradeleri ve 
fırsatları olduğu için (bkz. 3/86-89 & 8/38), burada kendilerine tanınmış bu fırsatı iyi değerlendirip  
en kısa zamanda kendi kalplerini düzeltip burada tekrar ve doğrulukla yüce Al-laha yürekten dönecek 
olanlar kendilerini yukarıda haber verilmiş olan bu gibi en kötü akibetlerden de mutlak olarak korumuş 
olurlar. Ancak kendilerine verilmiş o -serbest- iradelerini (bkz. 10/44 & 18/29) burada daima olumsuz 
yönde kullanmayı tercih ederek, böylece kendilerini burada yüce Al-laha karşı ebeden kilitlemeye 
yüreklerinde şimdiden böylece azmetmiş olan bu tarzda inkarcılar (7/132 & 41/5) ise, bunun sonunda 
kaçınılmaz olarak yukarıda haber verilen en kötü akibetleri de aynen yaşamak, tatmak ve söylemek 
durumunda kalırlar (bkz. 3/90-91 & 4/18).   
 
54-  Ve muhakkak (böylece) yayıp verdik Biz bu “Okunuş” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 36/69) hakkında  
ahali için (böyle) her “örneklemeden” (=2/25-27 & 74/26-31 & 14/24-26 & ...); ama o insan 
(yine de) oldu (bununla ilgili) çoğu isteme (karşı) bir mücadeleci (40/56)! 
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55-  Ve engelleyen (şey) o ahaliyi inanmalarından, onlara geldiği zaman (şimdi) bu “Đleti” 
(39/23), ve Yetkelerinden bağışlanma dilemelerinden, sadece (gaflet ve dalalet içinde hala) 
gelivermesini (beklemeleridir) onlara da o öncekilerin prensibinin (13/32), veya gelivermesini 
(beklemeleridir) onlara o çilenin (44/10-16 & 8/50-51), hepten! 
56-  Ve göndermeyiz (Biz) o göndertilmişleri, sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar (olarak).  
Ama (hala) mücadele ediyor şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler bu sahte  
ile (2/78-79 & 3/78), geçersiz kılmaları için onunla bu “Gerçeği” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/41).  
Ve çünki (böylece) edindiler onlar (bu) “Đşaretlerimi” (6/4 = 26/5), ve şimdi (böylece) 
uyarıldıklarını (21/1-2 & 4/47 & 16/28-29) bir alay konusu! 
57-  Öyleyse, artık kim daha haksız (olabilir) kendisine (böylece) “Anış” (39/23) verilmiş  
o kimseden Yetkesinin bu “Đşaretleriyle” (6/4 = 26/5), ama derhal yüz çevirmiş onlardan, ve 
sonra da (tamamen) unutmuş --(duyarsız; 25/44 ve kalleş ve katı; 2/26 & 41/5 bir davranış olarak 
böylece bu)-- takdim ettiğini kendi ellerinin? O halde, şüphesiz Biz de --(bunlardan ötürü;  
41/5)-- kıldık (şimdi) onların kalplerinin üzerine kılıflar, ta ki --(bu duyarsızlık; 25/44 ve 
kalleşlik ve katılıklarından; 2/26 & 41/5 en kısa zamanda vazgeçip, burada derhal ve doğrulukla 
böylece Ona yönelmeye ilkin kendileri böylelikle karar vermedikleri sürece; 3/89)-- asla 
kavramasınlar onu diye, ve --(yine bu aynı sebepten ötürü; 41/5)-- kulaklarının içine de tıkaçlar. 
Ve eğer çağırırsan onları (şimdi) bu “Đletiye” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đletisine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23), (elbette) asla “iletilemezler,”  
o zaman (=25/44 & 2/26-27 & 41/5), sonsuzca! 
58-  Ve Yetken --(şimdi, bu takdirde; 4/17)-- en bağışlayıcıdır, acıma sahibidir. Eğer (derhal) 
yakalayıp alacak olsaydı onları (bu) kazandıklarından (10/27) ötürü, mutlaka acele ettirirdi 
(şimdi) onlar için o çileyi. Hayır, onlar için (böylece) bir sözlenmiş vakit (44/10-16 & 8/50-51) 
vardır; ki o vakit --(şimdi, bu takdirde; 4/18)-- artık asla bulamayacaklar, Ona karşı, hiçbir 
sığınak yeri! 
59-  (Đşte), bunlar o şehirlerdir; yıkıma uğrattık (Biz) onları, haksızlık ettikleri (39/24) o vakit!  
Ve kıldık (o her birinin) yıkımları için bir sözlenmiş vakit (17/58)! 
60-  Ve hani, bir zaman dedi Musa o genç asistanına: Asla durmayacağım (ben), ta ki ulaşıncaya 
kadar o iki denizin birleşme yerine, veya yürüyüp gideceğim, yıllarca! 
61-  Ve o vakit ulaştıklarında onların o birleşme yerine, unuttular o “balıklarını.” Ve (o da) 
derhal buldu kendi yolunu o denizin içinde --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o alt bölgeye--             
bir “sinsilikle!” 
62-  Ve o vakit geçtiklerinde (orayı), dedi (Musa) o genç asistanına: O halde, haydi getir bize  
o azığımızı! Çünki işte, muhakkak uğradık (biz) bu yolculuğumuzdan ötürü (büyük) bir 
yorgunluğa. 
63-  Ama dedi (o): Gördün mü (şimdi), işte, sığındığımız zaman biz o kayaya doğru, şüphesiz 
ben unuttum o “balığı.” Ve (böylece) unutturmadı bana onu, sadece o şeytan, hiç hatırlamayayım 
diye onu! Ve (o da) derhal buldu kendi yolunu o denizin içinde --şimdi, 19 kodlu o  
Tablolarda da, o üst bölgeye-- bir “harikalıkla!” 
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64-  Dedi (Musa): Đşte bu, zaten bizim (Al-lah katından) arıyor olduğumuz (o Đşaret) idi!  
Ve (bunun üzerine), derhal geri döndüler (onlar) izleri üzerine, bir sürüşle. 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (61-64), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi yansımalarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o   
“Şahane Bir Mucize” dosyasını --(orada, yüce Rabbimize ait 19 kodlu o muhteşem Tabloda  
(her zamanki o değişmez ve dosdoğru Đlahi Prensip gereği) hiç yer almayıp, böylelikle --o sağ tarafta,  
o alt bölgeye-- “sinsi” bir şekilde kaçmış olan o “hutehuma” (=balıklarını; 18/61), ve orada (yine  
her zamanki o değişmez ve dosdoğru Đlahi Prensip gereği) mutlak yer alıp, böylelikle --o sol tarafta,  
o üst bölgeye-- “harika” bir şekilde geçmiş olan o “elhut” (=balık; 18/63) bu açıdan en başta ve özellikle 
dikkat ederek, lütfen)-- muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça 
kavramalıyız, en ilkin.  
 
65-  Ve (orada) buldular (onlar) bir hizmetkar, (Bizim) o hizmetkarlarımızdan, verdiğimiz ona 
bir acıma (Kendi) katımızdan, ve öğretip bildirdiğimiz ona (Kendi) yanımızdan bir bilgi! 
66-  Dedi ona Musa: O halde, (şimdi, lütfen) izleyebilir miyim seni, bana da öğretip bildirmen 
üzere o (sana) öğretilip bildirilmi ş olandan, bir erdemlilik (olarak)? 
67-  Dedi (o): Ama şüphesiz sen asla güç yetiremezsin benimle birlikte bir sabra. 
68-  Ve (çünki) nasıl sabır gösterebilirsin onu kuşatıp anlayamadığın (şeye), haberde? 
69-  Dedi (Musa): Bulacaksın beni, eğer Al-lah isterse, bir sabredici (olarak). Ve asla baş 
kaldırmayacağım sana, emirde! 
70-  Dedi (o): O halde, eğer (şimdi) izleyeceksen beni, öyleyse, asla sormayacaksın bana hiçbir 
istemden, ta ki ben anlatıp bildirinceye kadar sana ondan bir “Anış” (39/23)! 
71-  Ve çıkıp ilerlediler; nihayet bindikleri zaman bir gemiye, o derhal oyup deldi onu.  
Dedi (Musa): Şimdi, oyup deldin mi (sen) onu, böylece boğmak için onun halkını? Muhakkak 
(böylece) yaptın (sen) tuhaf bir iş! 
72-  Dedi (o): Đşte, demedim mi ben (sana), şüphesiz sen asla güç yetiremezsin benimle birlikte  
bir sabra? 
73-  Dedi (Musa): Öyleyse, lütfen (bu kez) sorumlu tutma beni, unuttuğumdan ötürü! Ve asla 
atıp yükleme bana bu emrimden ötürü bir zorluk. 
74-  Ve (yine) çıkıp ilerlediler; nihayet rastladıkları zaman bir çocuğa, o derhal tutup öldürdü 
onu. Dedi (Musa): Şimdi, tutup öldürdün mü (sen) böyle masum bir canı, bir cana (karşılık 
olmaksızın; 5/32)? Muhakkak (böylece) yaptın (sen) dehşetli bir iş! 
75-  Dedi (o): Đşte, demedim mi (ben) sana, şüphesiz sen asla güç yetiremezsin benimle birlikte  
bir sabra? 
76-  Dedi (Musa): O halde, eğer sorarsam sana (bir daha) böyle bir şey, bunun peşinden,  
artık asla arkadaşlık etme bana. (Çünki) muhakkak (böylece) ulaşmış oldun (demektir) artık 
benden yana (mutlak) bir özre! 
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77-  Ve (yine) çıkıp ilerlediler; nihayet geliverdikleri zaman bir şehir halkına, yiyecek istediler  
onun halkından; ama onlar reddettiler onları misafir etmeyi. Ve (sonra) buldular onun içinde  
bir duvar, yıkılmaya yüz tutmuş olan; ve o derhal onarıp doğrulttu onu. Dedi (Musa): Eğer 
isteseydin, mutlaka bunun için bir ücret alabilirdin, (değil mi)? 
78-  Dedi (o): O halde, (işte) bu, artık ayrılma vaktidir benim ve senin aranda! Ve ama (şimdi) 
havadis vereceğim sana yorumunu (tüm) o güç yetiremediğin (şeylerin) onlar hakkında   
bir sabra. 
79-  Ve o gemi; işte, (bazı) yoksullara aitti (o), (nakliyat yapıp) çalışmakta olan o denizde. Ve 
diledim (ben) onu --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o alt bölgede-- “ayıplı” kılmayı; -(11/40) 
çünki arkalarında bir yönetici var idi, alan o her (ayıpsız) gemiyi, el koyarak! -(29/15) 
80-  Ve o çocuk; işte, onun ana babası inananlar idiler. Ve çekindik (biz) onun onlara atıp 
yüklemesinden --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol/alt tarafta-- bir “taşkınlığı,” ve --o sağ/alt 
tarafta-- bir “inkarcılığı!” 
81-  Ve (böylece) diledik, değiştirsin onlara diye Yetkeleri daha iyisini ondan --şimdi, 19 kodlu  
o Tablolarda da, o sol/üst tarafta-- “arınmış” olma (bakımından), ve daha yakınını --o sağ/üst                     
tarafta-- “şefkatli” olma (bakımından)! 
82-  Ve o duvar; işte, iki yetim çocuk için idi (o), o ilin içinde (yaşamakta olan). Ve altında bir 
“define” vardı o ikisi için (saklanmış olan). Ve babaları düzeltili bir (inanan) idi. Ve diledi 
Yetken (böylece) onların ulaşmalarını o erginlik dönemlerine, ve çıkarmalarını --şimdi, 19 kodlu 
o Tablolarda da, o üst bölgede, o her iki tarafta-- o ikisinin “definelerini!”  
Böylece, bir acımadır (bunlar) Yetkenden; ve asla yapmadım (ben) bunları (kendi) emrimle. 
Öyleyse, (işte) budur, o (hak) yorumları (tüm) o güç yetiremediğin (şeylerin) onlar hakkında  
bir sabra! (=11/120) 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (79-82), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi bazı (dolaylı, veya direk) yansımalarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, 
şimdi o “Şahane Bir Mucize,” ve o “Şanlı Bir Mucize 1 & 2,” ve de o “Parıltılı Bir Mucize” dosyasını 
muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça kavramalıyız, en ilkin.  
 
83-  Ve soruyorlar sana o “Đki Boynuz (ve/veya Nesil) Sahibi” hakkında? De ki: Öyleyse, şimdi 
aktaracağım (ben) size (böylece) ondan da (=minhu/huve: bu eril zamirler Kuran-Haberde  
aynı zamanda böylece bir kadını, veya tüm kadınları da işaret ederek de açıkça 
kullanılabilmektedir yüce Rabbimiz tarafından; örneğin, bkz. 16/97)-- bir “Anış” (39/23)! 
 
**  Đlkin, Tevratta hz. Musa (üzerine Selam olsun) tarafından böylece haber verilmiş olan (bkz. Tesniye 
33/13-17), ve böylece esasen hz. Yusufun (üzerine Selam olsun) soyundan çıkarılıp Kıyametten belirli  
bir süre önce yüce Rabbimiz tarafından böylece mutlak olarak gönderileceği burada da böylelikle açıkça 
işaret edilmiş olan (18/98-100), ve kendisine esasen hz. Yusufun o iki oğlu (=Efrayim ve Menasse) 
soyundan olacak iki neslin (mecazen “iki boynuz” olarak) destek verecekleri için (bkz. Tesniye 33/17), 
yukarıdaki Ayette de yüce Rabbimiz tarafından böylece “Ziy elKarneyn” (=Đki Boynuz, ve/veya Đki Nesil 
Sahibi) sıfatıyla atıfta bulunulmuş olan bu nihai ve en kıdemli “Misak Elçisinin” (bkz. 3/81-82) böylelikle  
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hz. Yusufun (üzerine Selam olsun) torunu olacak bir kadın Elçi olması (bundan ötürü de; bkz. 16/43)  
pek kuvvetle muhtemeldir. Ki bu nihai ve en kıdemli “Misak Elçisinin” hemen öncesinde yine ona yol 
hazırlamak için yüce Rabbimiz tarafından gönderilecek olan ve yine “Đlyas” (=Cesur, Erdemli Kişi) 
lakabını da taşıyacak olan o öncü Elçinin de (bkz. 37/130) böylece yine bir kadın Elçi olması da  
pek kuvvetle muhtemeldir.  
Bu iki en önemli kadın Elçiye, Đncilde hz. Đsa (üzerine Selam olsun) tarafından “Marta” ve “Meryem” 
sıfat isimleriyle (bkz. Luka 10/41-42), ve hz. Muhammed (üzerine Selam olsun) tarafından da  
“Hatice” ve “Ayşe” sıfat isimleriyle (bkz. Buhari) --ki bu Elçi yine aynı zamanda böylece hz. Davudun  
ve de hz. Muhammedin de (kızı Fatıma Zehra kanalıyla) soylarından da olacak olmalıdır-- en evvelden 
beri böylece önemli atıflarda bulunulup böylelikle en Mucizevi bazı gaybi işaret ve haberler verilmiş 
olması da çok anlamlıdır.  
Bu nihai ve en kıdemli “Misak Elçisi” yine bu Son Gün (=BinYıl) içinde, ve muhtemelen iyice ortalarına  
veya da sonlarına doğru yüce Rabbimiz tarafından böylece gönderilmiş olacağı zaman, şimdi buradaki  
bu “Misak Elçisi” de dahil olmak üzere, tüm bu büyük Peygamberler (=bu bağlamda, yine en ilkin   
hz. Nuh, ve hz. Đbrahim, ve hz. Musa, ve hz. Đsa, ve de hz. Muhammed a.s.) tarafından hikmetle haber 
verilip yine böylece kuvvetle desteklenmiş olacaktır (bkz. 3/81-82 = 33/7-8).  
Bu vesileyle, bundan sonra aşağıda devam edecek olan bu Ayetlerde, biz şimdi bu gaybi haberlerin 
sadece bugünkü bu 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli muhteşem “Anış” ile ilgili olan en Mucizevi  
yönlerini de görüp (18/83), bunların gelecekteki o nihai ve en mutlak anlamlarının ise artık o vakitte  
yüce Rabbimiz tarafından o nihai ve en kıdemli “Misak Elçisine” verilmiş olacak o en büyük Đlim ve 
Hikmet ışığı altında böylece en Mucizevi bir tarzda o vakitte tekrar ve en mutlak olarak açıklanacağını da 
bilerek ve bunu da --gelecek nesillerde, ve de ahirette-- böylece de umutla bekleyerek hareket edecek 
olmalıyız burada.           
 
84-  Şüphesiz Biz yerleştirdik onu o yerin içinde; ve verdik ona her istemden bir rota. 
85-  Ve (o da) derhal izini sürdü bir rotanın. 
86-  Nihayet ulaştığı zaman batış vaktine o güneşin, buldu onu (uzaktan bakınca, sanki) batarken 
balçıklı bir gözenin içine. Ve buldu onun yanında bir halk; ve dedik (Biz): Ey Đki Boynuz  
-ve/veya Nesil- Sahibi, öyleyse, (şimdi) ya çilelendirebilirsin, ya da edinebilirsin onların içinde 
güzelliği! 
87-  Dedi (o): Ancak kim haksızlık ederse (42/42), biz de (buna karşılık) çilelendireceğiz onu. 
Sonra da çevrilecektir (o) Yetkesine, ve (O da) çilelendirecektir onu --(bunun tam ve en adil bir 
karşılığı olarak; 40/40)-- çetin bir çilelendirmeyle! 
88-  Ve ama kim de inanır ve çalışırsa bir “Düzelticilik” için (2/25), onun için de --(bunun tam 
ve en adil bir karşılığı olarak; 40/40)-- en güzel bir ödül (vardır)! Ve biz de (buna karşılık)  
diyeceğiz ona emrimizden kolay (olanını). 
89-  Sonra (yine) izini sürdü bir rotanın. 
90-  Nihayet ulaştığı zaman doğuş vaktine o güneşin, buldu onu (uzaktan bakınca, sanki) 
doğarken bir halk üzerine, kılmadığımız onlar için ona karşı (görünen) hiçbir siper. 
91-  Böyledir, ve muhakkak kuşattık (Biz) onun (tüm) o yanıbaşındaki (bilgileri, objeleri, 
varlıkları, vs.) özde. 
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92-  Sonra (yine) izini sürdü bir rotanın. 
93-  Nihayet ulaştığı zaman o iki seddin arasına, buldu onların önünde bir halk, --(içine  
düşmüş oldukları o korku ve panikten ötürü)-- neredeyse (kulak verip) kavramayan (hiçbir) 
deyişi. 
94-  (Sonra) dediler (onlar): Ey Đki Boynuz -ve/veya Nesil- Sahibi, (işte), şüphesiz --şimdi,  
burada 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- o “Yecuc,” ve --o sağ tarafta-- o “Mecuc” 
bozgunculuk ediyorlar bu yerin içinde! Öyleyse, şimdi (derhal) ayırıp verelim mi sana bir vergi, 
(hemen) yapman üzere bizim ve onların arasında --o sol tarafta-- bir set? 
95-  Dedi (o): Yetkemin burada bana verdiği imkan daha/en iyidir! Öyleyse, şimdi (sadece) 
destek verin (siz) bana bir kuvvetle, ki (hemen) yapayım sizin ve onların arasında --o sağ  
tarafta-- bir engel! 
96-  Öyleyse, şimdi (derhal) getirin bana --o sağ tarafta-- “demir” kütleleri! Nihayet doldurup 
düzlettiği zaman o iki yamacın arasını, dedi: O halde, haydi körükleyin! Nihayet onu böylece 
getirdiği zaman bir ateş haline, dedi: O halde, haydi getirin bana, (şimdi de) boşaltayım onun 
üzerine --o sol tarafta-- eritilmiş “bakır!” 
97-  Ve artık asla güç yetiremediler (onlar) onu --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- 
aşıp geçmeye, ve asla güç yetiremediler onu --o sağ tarafta-- delip açmaya! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (94-97), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi bazı (dolaylı, veya direk) yansımalarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, 
şimdi yine o “Şanlı Bir Mucize,” ve de o “Parıltılı Bir Mucize” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda 
bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça kavramalıyız, en ilkin.  
 
98-  Ve bunun ardından, dedi o (Đki Boynuz -ve/veya Nesil- Sahibi): Đşte bu, (böylece)  
bir acımadır Yetkemden. Ve artık --(ileride, orada kendi vefatının ardından belirli bir zaman 
sonra, o nihai Kıyamet Saatinde)-- geldiği zaman Yetkemin o sözü, (derhal) kılacaktır onu 
dümdüz! Ve Yetkemin o sözü bir gerçektir! 
99-  Ve işte, terkettik (Biz) onların bazısını, o gün, dalgalanır (vaziyette) bazısı içinde. Ve 
üfürüldü (şimdi) o borunun içine; ve (böylece) topladık onları, (tam) bir toplayışla. 
100-  Ve sunduk, o gün, o batağı (böyle) inkarcılar (39/59) için, (tam) bir sunuşla!            
101-  O kimseler ki gözleri bir perde içinde idi (Benim) bu “Anışımdan” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” da bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23), ve asla 
tahammül edemiyorlardı (bunu) işitmeye (dahi)! 
102-  Öyleyse, sandılar mı şimdi (böylece) inkar etmiş (39/59) o kimseler edindiklerini 
(kendilerine) Benim o hizmetkarlarımı (=o Melekleri, veya o Peygamberleri; 21/26) -burada- 
(böylece) Benim dışımda/Bana karşı (yol gösterici, koruyucu) rehberler (7/196 X 7/30 =  
6/112-113)? O halde, şüphesiz Biz hazırladık o batağı şimdi (böyle) inkarcılar (39/59) için  
(ebedi) bir iniş yeri (olarak)! 
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103-  De ki: Öyleyse, (şimdi) havadis vereyim mi (ben) size o en kaybedici (olacak) olanları, 
çalışma (bakımından)? 
104-  O kimseler ki, (işte), saptı onların çabaları bu yakın hayat içinde; ama onlar (hala) 
sanıyorlar ki, şüphesiz onlar güzellik ediyorlar, davranış (bakımından)! 
105-  (Çünki) o şahıslar o kimseler ki şimdi (böylece) inkar ettiler Yetkelerinin o “Đşaretlerini” 
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada 
böylelikle yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), ve (böylece) Ona kavuşmayı (10/15); ve (bundan ötürü)  
boşa çıktı (tüm) o çalışmaları! Öyleyse, artık asla tutmayacağız (Biz) onlar için, o kalkış 
gününde, hiçbir tartı. 
106-  Bu nedenle --(bu takdirde; 4/18)-- artık onların karşılıkları o batak (olacaktır), şimdi 
(böylelikle) inkar ettiklerinden (2/26-27) ötürü, ve (böylece) edindiklerinden ötürü  
(Benim) bu “Đşaretlerimi” (6/4 = 26/5), ve bu gönderilmişlerimi (6/130) bir alay konusu! 
107-  Ama şüphesiz, şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara” 
bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler; işte, (buna karşılık) artık olacaktır 
onlar için o ferahlık bahçeleri (ebedi) bir iniş yeri! 
108-  Sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde; ve artık hiç arzulamayacaklar oradan (en kısa bir 
zaman için dahi) çıkıp ayrılmayı! 
109-  De ki: Eğer (şimdi) o deniz mürekkep olsa Yetkemin --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- 
bu “Kelimeleri” --(bunları bu mürekkeple kat kat koyulaştırıp böylece derinliğini ve önemini 
iyice belirtmek)-- için, mutlaka biterdi o deniz, bitmeden önce Yetkemin --o sol taraftaki--                         
bu “Kelimeleri,” eğer (bunun ardından) --o sağ taraf için-- getirsek de onun bir benzerini daha,  
--(o da aynı şekilde karşı tarafta biterdi)! (6/115) 
110-  De ki: O halde, (işte), ben yalnızca bir bireyim, sizin benzeriniz (olan); ama esinleniyor 
bana doğru: Đlahınız (böylelikle) yalnızca tek Đlahtır (28/70)! diye.  
Öyleyse, artık her kim ümit ediyorsa Yetkesine kavuşmayı, o halde, haydi artık çalışsın o (böyle) 
“Düzelticilikli” bir çalı şma (2/25) (2/220, 224 & 4/114 & ...) için, ve artık asla ortak koşmasın 
Yetkesine hizmetkarlıkta, (hiç) kimseyi (12/40)! 

 
  
 

BÖLÜM   19 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Kef, He, Ya, Ayn, Sad. 
 
**  Bu bağlamda, lütfen, şimdi yine o “Devasa Bir Mucize 2” başlıklı dosyaya giderek, orada temelde 
tüm bu başlangıç harfleri üzerine, yüce Rabbimiz tarafından en evvelden beri, böylelikle en Erklice ve  
en Bilgece planlanıp yaratılmış olan 19 kodlu, o muhteşem Planlamaya tanık olmalıyız yine, en başta.                                               
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2-  (Böylece) bir anışıdır (bu), Yetkenin acımasının, o hizmetkarı Zekeriyaya! 
3-  (Đşte), bir zaman o seslendi Yetkesine, gizli bir seslenişle. 
4-  Ve dedi: Yetkem, şüphesiz o ki, (işte), (yaşlılıktan ötürü) eriyip gevşedi o kemikler bende,  
ve tutuştu o baş ak saçlılıkla. Ve ama olmadım ben (hiç), Seni çağırışımla, Yetkem,  
(cevapsız, yardımsız bırakılıp) kahırlanmış! 
5-  Ve (işte), şüphesiz ben endişe edip korktum (şimdi) o yakınlarım (adına) arkamdan.  
Ve (işte), o (hanım) kişim de (malesef) kısırdır. Öyleyse, artık (lütfen) Sen bahşet benim için 
(Kendi) yanından bir (öğüt verici, öncü) rehber! 
6-  Ki --(burada artık tüm halka böylelikle bir öğüt verici, öncü olarak; 21/72-73)-- mirasçı olsun 
bana, ve mirasçı olsun o Yakup ailesi (soyuna). Ve (lütfen) kıl onu, Yetkem, (Senin tarafından) 
hoşnut olunmuş! 
7-  (Bunun üzerine, Al-lah tarafından kendisine şöyle seslenildi): Ey Zekeriya, öyleyse, işte 
şüphesiz Biz şimdi (böylece) müjdeliyoruz seni bir çocukla, adı Yahya (olacak)! (ki) kılmadık 
(Biz) onun için daha önce hiçbir adaş! 
8-  Dedi (Zekeriya): Yetkem, (ama) nasıl olabilir benim için bir çocuk, ve o (hanım) kişim kısır 
(iken), ve ben de muhakkak ulaştım (iken) -yaşça- büyüklükten, bir geçkinliğe? 
9-  (Bunun üzerine) dedi (oradaki o Melek): Đşte, böyle dedi Yetken: “Bu, Benim için basittir! ve  
(hatırla ki), muhakkak yarattım Ben seni daha önce, ve değil idin iken sen (o vakit) hiçbir istem!” 
10-  Dedi (Zekeriya): Yetkem, öyleyse, (lütfen) kıl benim için bir Đşaret! Dedi (oradaki o Melek):   
“O halde, işte, --(Al-lah tarafından)-- senin (o) Đşaretin, artık (hiç) kelam etmemen (olacaktır)  
o ahaliye üç gece, tam olarak!” 
 
**  Böyle bir durumda, bu açıdan biraz yaşlı, zayıf bir kocanın belirli bir süre hiç konuşmaması ve 
devamlı meditasyon yaparak Al-lahı anıp yüceltmesi (3/41) böylelikle hem enerji ve yoğunluk kazanması, 
ve hem de böylece sperm sayısında ve kalitesinde de bir iyileşmeye sebep olabileceği açısından da önemli 
bazı bilimsel Đşaretler de taşıyor olabilir ayrıca bizim için yüce Rabbimiz tarafından şimdi belki de 
böylece de burada. 
 
11-  Ve (bunun üzerine), Zekeriya derhal çıktı halkının önüne o konuttan, ve (el işaretiyle,  
şöyle) esinledi onlara doğru: Öyleyse, (daima) anın (Onu), erken (vakitte) ve akşam (vaktinde)! 
12-  (Ve daha sonra, Al-lah tarafından hz. Yahyaya şöyle seslenildi): Ey Yahya, o halde, artık 
(sen de) tut o Yazıtı (=Tevrat ve Đncil), kuvvetle! Ve (böylelikle) verdik (Biz) ona o buyruğu 
(5/44 & 47), (o daha) bir çocuk (iken). 
13-  Ve (verdik ona) bir duyarlılık (Kendi) yanımızdan, ve bir temizlik; ve o da --(daha o vakitte 
ve orada şimdi özellikle bu açıdan da böylece)-- (Al-lahtan) bir sakınıcı idi (39/33)! (Buna 
yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi hem de ayrıca ve mutlaka bkz. “Yahya ve Đsa 
Peygamberin Sözleri” dosyası) 
14-  Ve bir erdemkar ana babasına karşı; ve o asla olmadı bir pek çetin, pek baş kaldırıcı. 
15-  Öyleyse, selam onun üzerinedir doğduğu gün, ve öleceği gün (16/32), ve diri (olarak)  
--o nihai Kalkış Gününde, yine bu yeryüzünde böylece ve tekrar-- uyandırılacağı gün (39/67-69)! 
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16-  Öyleyse, (şimdi) an bu Yazıtın içinde o Meryemi; Hani, bir zaman (Al-lahı anmak üzere) 
çekilip gitmişti o kendi ailesinden, doğudaki bir yere. 
17-  Ve (böylece) edindi onlardan ötede bir perdeli karargah; ve gönderdik (Biz de) ona (orada) 
o Ruhumuzu (=Cebrail; 16/102), ve (o da) örneklenip göründü ona (orada) düzgün bir insan 
(şeklinde). 
18-  Dedi (Meryem): Şüphesiz ben sığınırım o Pek Acıyana senden, eğer sen (Ona karşı  
günaha girmekten) bir sakınıcı idiysen! 
19-  Dedi (Cebrail): (Hayır), ben yalnızca Yetkenin bir gönderilmişiyim, bahşedeyim diye sana 
(Onun katından) temiz bir çocuk. 
20-  Dedi (Meryem): (Ama) nasıl olabilir benim için bir çocuk, ve dokunmadı (iken) bana hiçbir 
(erkek) birey, ve ben asla olmadım (iken) bir kahpe? 
21-  Dedi (Cebrail): Đşte, böyle dedi Yetken: “Bu, Benim için basittir! Ve (böylece) mutlaka 
kılacağız (Biz) onu --(şimdi, aslen bu Son Çağ içinde de, böylece)-- bir “Đşaret” o ahali için, ve 
bir acıma Bizden!”  
Ve böylece o emir (=pek muhtemelen ve hassaten, Ademden böylece o klonlama emri; 3/59) 
orada --(böylelikle, bizzat Cebrail tarafından; 66/12)-- kılınıp bitirilmiş oldu! 
 
**  Hz. Đsanın (üzerine Selam olsun), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz 
tarafından artık böylece aktif ve bilimsel bağlamda da tamamen temize çıkarılıp, o inkarcı yahudilerin  
o vakit hem hz. Meryemi böylece büyük haksızlıkla “kötü kadın” olarak suçlamış olmaları, ve hz. Đsayı 
büyük haksızlıkla “gayri meşru” olarak suçlamış olmalarından (bkz. 4/156) artık böylece de mükemmel 
olarak temize çıkarmış olması bilimsel “Đşaretiyle” (=Ayeten) birlikte, ayrıca Kuran-Haberde hz. Đsanın 
ve hz. Ademin (üzerlerine Selam olsun) her ikisinin de tıpatıp tam aynı sayıda (25er kez) geçiyor olması 
matematiksel “Đşaretini” de yukarıdaki bu anlayışımızı tam olarak destekleyen yüce Rabbimizden 
verilmiş ikinci büyük bir kanıt olarak, bu bağlamda önemle hatırlamalıyız burada böylece. 
 
22-  Ve --(bu Mucizevi klonlama işleminin; 66/12 ardından, böylece)-- (Meryem) ona gebe 
kaldı; ve çekilip yerleşti onunla uzak bir yere. 
23-  Ve (gebelik dönemi sonunda) getirdi onu o doğum sancısı bir hurma dalına doğru; ve  
dedi (o): Ah keşke, ölmüş olsaydım bundan önce, ve olsaydım şimdi (tamamen) unutulup  
gitmiş biri! 
24-  Ama (Cebrail) şöyle seslendi ona (o göğün) altından: Asla hüzünlenme, çünki muhakkak 
kıldı Yetken senin altında bir ırmak!  
25-  O halde, (şimdi) salla kendine doğru o hurma dalını, ki dökülsün senin üzerine o taze 
yemişler. 
26-  Ve artık ye ve iç, ve gözün aydın olsun! Ve eğer insanlardan birini görürsen, de ki:  
Şüphesiz ben adadım o Pek Acıyana bir oruç; öyleyse, asla kelam etmeyeceğim (ben) bugün 
hiçbir insana! 
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27-  Ve (sonra) geliverdi onunla halkına, (kucağında) taşıyarak onu. Dediler: Ey Meryem, 
muhakkak (böylece) getirdin (sen) pek adi bir şey! 
28-  Ey Harunun “kızkardeşi,” (ama) değil idi senin o baban çirkef bir kişi, ve değil idi senin  
o annen bir kahpe! 
 
**  Tevratta, hz. Yakubun (üzerine Selam olsun) o on iki oğlundan biri olan “Levi” ve onun soyundan 
gelmiş olan tüm Đsraililer orada temelde hz. Harunun (üzerine Selam olsun) “kardeşleri” olarak 
tanımlanmış oldukları için (bkz. Tevrat-Sayılar 18/6), yukarıda böylece hz. Meryemin de yine bu “Levi” 
soyundan olduğu yüce Rabbimiz tarafından en hikmetli bir tarzda böylece burada bizlere açıkça  
işaret edilmektedir. Böylece de bugünkü Hristiyanların hz. Meryemi illaki hz. Yakubun (üzerine Selam 
olsun) o on iki oğlundan biri olan “Yehuda” ve de dolayısıyla onun soyundan olan hz. Davuda 
dayandırma çabalarının aslen gerçeği yansıtmadığını da burada böylelikle artık en açık bir şekilde 
anlayabiliyor olmalıyız.     
 
29-  Ama (Meryem) derhal ona doğru işaret etti. Dediler (onlar): Nasıl kelam ederiz (biz) şimdi 
beşiğin içindeki kimseye, bir bebe (olan)? 
30-  (Bunun üzerine, orada derhal) dedi (Đsa): Şüphesiz ben Al-lahın hizmetkarıyım! Verdi (O) 
bana o Yazıtı (=Đncil; 5/46), ve (böylece) kıldı beni bir havadisçi. 
31-  Ve (böylelikle) kıldı (O) beni verimli, her nerede olsam; ve salık verdi bana o (namaza 
durup, Onu) destekleyişi ve o arınma payını (bkz. Đsa Peygamberin Sözleri 3/9-13 & 11/30), 
(böylece) devam ettiğim sürece (burada) hayatta (olarak). 
32-  Ve bir erdemkar (kıldı O beni) anneme karşı; ve asla kılmadı beni bir pek çetin, pek 
kahırlanmış! 
33-  Öyleyse, selam benim üzerimedir doğduğum gün, ve öleceğim gün (16/32; 3/55), ve diri 
(olarak) --o nihai Kalkış Gününde, yine bu yeryüzünde böylece ve tekrar-- uyandırılacağım  
gün (39/67-69)! (*bu husustaki bu tam paralelliğe de 19/15 = 19/33 özellikle dikkat edip,  
ardından bu apaçık gerçeği de; 5/117 böylelikle ve bir kez daha en açık bir şekilde idrak 
etmeliyiz şimdi böylece burada da.) 
34-  O halde, (işte) budur, o Meryem oğlu Đsa, --(Al-lah katından indirilmiş olan bu)-- en gerçek 
Deyiş (ile/üzere); o şey ki onun hakkında kuşkulanıyorlardı. 
35-  (Öyleyse), asla olacak (şey) değildir Al-lah için, edinmesi bir çocuk (6/101); (bundan 
tamamen uzak olup) saygı duyulandır O! Bir emri kılıp bitirdiği zaman, (sonra) yalnızca der (O) 
onun için: Ol! ve --(o da, Onun daha önceden kılıp bitirmiş olduğu o tarzda, ve takdir etmiş 
olduğu o sürede; 2/117)-- oluverir (3/47). 
36-  Ve (sonra, dedi Đsa): Şüphesiz, Al-lah benim de Yetkem, ve sizin de Yetkenizdir; öyleyse, 
artık (sadece) Ona hizmet edin (bkz. Đncil-Matta 4/10)! (Đşte) budur, (daima) ayakta duran bir 
yordam (6/161)! 
37-  Ama çelişkiye düştüler o tayfalar (kendi) aralarında; öyleyse, artık yazıklar olsun (onlardan) 
şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimselere, (böyle) koca bir günün (5/116-119) 
tanıklığından ötürü! 
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38-  Đşit onları ve gör, Bize geliverecekleri o gün! Fakat --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) şimdi böylece yalanlayıp nankörlük etmiş olan-- o haksızlık  
ediciler (39/24), bugün, hala (böylece) açık bir sapkınlık içindeler. 
39-  Öyleyse, artık uyar onları o hasret günüyle, o zaman o emrin (böylece) kılınıp bitirilmiş 
olacağı (30/14-16)! Ama onlar şimdi (hala) bir -ilgisizlik- habersizlik içindeler (10/7-8), ve onlar 
(hala) inanmıyorlar (74/30-31)! 
40-  Şüphesiz (en sonunda) Biz mirasçı olacağız o yere, ve onun üzerindeki (tüm) o kimselere; 
ve (onların hepsi o vakit böylece) Bize doğru döndürülecekler (39/67-70)! 
41-  Öyleyse, (şimdi) an (bu) Yazıtın içinde Đbrahimi. Şüphesiz o doğru (sözlü) bir havadisçi idi. 
42-  Hani, bir zaman dedi o babasına: Ey babacığım, öyleyse, (hala) ne için hizmet ediyorsun  
o işitemeyenlere ve göremeyenlere, ve --(sonunda da, Al-lahın o azabına karşı; 11/101)-- asla 
koruyup muaf kılamayacak olanlara seni, hiçbir istemle? 
43-  Ey babacığım, öyleyse, şüphesiz o ki, (işte), muhakkak geldi (artık) bana (burada) o 
bilgiden, sana (şimdiye dek, henüz) gelivermemiş (olan). Öyleyse, artık (lütfen) izle beni, ki 
(derhal) ileteyim (şimdi) seni (böylece) düz bir yordama (6/161). 
44-  Ey babacığım, o halde, (lütfen) artık asla hizmet etme o şeytana! Çünki şüphesiz, o şeytan 
(böylece) oldu o Pek Acıyana karşı bir baş kaldırıcı (15/30-40). 
45-  Ey babacığım, öyleyse, şüphesiz ben korkuyorum şimdi --(bundan ötürü; 6/42)-- sana 
dokunmasından bir çilenin o Pek Acıyandan, ve --(sonra da, bunun ardından derhal tevbe edip  
doğrulukla Ona dönmek yerine, artık böylelikle bir de büsbütün ve iyice sapıp; 6/42-43)-- 
(tamamen) olmandan o şeytan için bir (dost, arkadaş) rehber (16/100)! 
46-  Dedi (babası): Hala (böylece) kaçınacak mısın sen benim (bu) ilahlarımdan, ey Đbrahim?  
Eğer (bundan) caymazsan, mutlaka taşlayacağım seni! Öyleyse, derhal göç git (şimdi) benden, 
uzun bir süre! 
47-  Dedi (Đbrahim): Selam (olsun) senin üzerine; öyleyse, artık bağışlanma dileyeceğim senin 
için Yetkemden. (Çünki) şüphesiz O bana karşı (her daim) pek lütufkar oldu. 
48-  O halde, göçüp ayrılıyorum ben (şimdi) sizden, ve --(böylece, Onun dışında/yanında,  
Ona ek/ortak “ilahlar” olarak)-- o dua edip çağırdıklarınızdan Al-lahtan başka (29/25);  
ve --(böylece, “tek Đlah” olarak)-- dua edip çağırıyorum ben (sadece) Yetkemi (37/91-99)!  
Umulur ki, asla olmayacağım ben (böylece) Yetkemi çağırışımla, hiçbir zaman (cevapsız, 
yardımsız bırakılıp) kahırlanmış (19/4-7)! 
49-  Ve o vakit (böylece) göçüp ayrıldığında (Đbrahim) onlardan, ve --(böylece, Onun 
dışında/yanında, Ona ek/ortak “ilahlar” olarak)-- o hizmet ettiklerinden Al-lahtan başka (29/17), 
bahşettik (Biz de) onun için o (oğlu) Đshakı, ve o (torunu) Yakubu. Ve hepsini kıldık birer  
havadisçi. 
50-  Ve bahşettik onlar için o “Acımamızdan” (=buradaki 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Acımasına” da en önemli bir göndermedir böylece yine, en ilkin: 10/57-58), 
ve (böylece de) kıldık onlar için --şimdi, burada da-- yüksek bir doğruluk dili! 
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**  Yüce Rabbimiz tarafından böylece hz. Đbrahime, ve hz. Đshaka, ve hz. Yakuba (üzerlerine Selam 
olsun) vahyedilip öğretilmiş olan tüm o en özgün ve hikmetli Sözlerin şimdi Onun buradaki  
bu “Acımasına” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đleti” ve “Acıması:” 10/57-58) 
yönelik en Mucizevi gaybi haberleri de böylece nasıl açıkça içerecek şekilde en özgün ve özel bir tarzda 
yüce Rabbimiz tarafından böylece bahşedilip öğretilmiş olduğuna yakından tanık olabilmek için, lütfen, 
şimdi o “Ata Peygamberlerin Sözleri” dosyasını da bu bağlamda muhakkak ve tümüyle görmeliyiz,  
en ilkin.  
 
51-  Öyleyse, (şimdi) an (bu) Yazıtın içinde Musayı. Şüphesiz o (böyle) has kılınmış (15/40-42)  
-bir kul- idi, ve gönderilmiş bir havadisçi idi. 
52-  Ve seslendik (Biz) ona o Tur (dağının) o sağ yanından, ve (böylece) yakınlaştırdık onu, 
söyleşmek için. 
53-  Ve bahşettik onun için, (Kendi) acımamızdan, o kardeşi Harunu da (böylece) bir havadisçi 
olarak (20/25-36). 
54-  Öyleyse, (şimdi) an (bu) Yazıtın içinde Đsmaili. Şüphesiz o --(Al-laha, ve insanlara da 
verdiği)-- sözünde (daima) sadık idi, ve gönderilmiş bir havadisçi idi. 
55-  Ve (her daim) emrediyor idi kendi halkına o (namaza durup, Onu) destekleyişi, ve o  
arınma payını (2/127-128); ve (bundan ötürü de) Yetkesinin katında (kendisinden) hoşnut 
olunmuş idi! 
56-  Öyleyse, (şimdi) an (bu) Yazıtın içinde Đdrisi. Şüphesiz o doğru (sözlü) bir havadisçi idi. 
57-  Ve --(belki de, yine hz. Đsanın burada böylece yüce Al-lahın katına bu “yükseltilişine”  
çok benzer bir tarzda; 3/55)-- “yükselttik” (Biz) onu --(Al-lahın katında)-- yüksek bir mekana! 
58-  Đşte, o şahıslar o kimseler ki, (böylece) armağan etti Al-lah onlara; o havadisçilerden,  
o Ademin soyundan, ve taşıdığımız o kimselerden Nuh ile birlikte, ve o Đbrahimin ve Đsrailin 
soyundan, ve --(bu doğruluk ve samimiyetlerinden ötürü; 13/27)-- ilettiğimiz o kimselerden ve 
seçtiğimiz. Đşte, aktarıldığı zaman onların üzerine --(buradaki o vefatlarının hemen ardından, 
halihazırda onların da çoktandır ve böylece, öte tarafta, yerleştirilmi ş oldukları o Cennette;  
3/148 & 16/32 şimdi)-- Pek Acıyanın bu “Đşaretleri” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) 
derhal yere kapandılar, (Onun önünde) eğilmişler ve ağlayanlar olarak!  
59-  Ama (şimdi) geldi onların peşinden bir ardıl (halk); (burada) yerine getirmeyip yitirdiler 
onlar (bu) “destekleyişi” (33/56), ve de (bunun yerine) izlediler tutkuları. O halde, artık ileride 
(bundan ötürü) uğrayacaklar onlar --(bu durumda; 4/18)-- (böyle) bir felakete (10/7-8)! 
60-  Ancak (şimdi) kim derhal dönüp (Ona) yönelirse (4/17), ve (böylece) inanırsa ve “çalışırsa” 
bir Düzelticilik için (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda 
yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara” bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26), işte,  
o şahıslar gireceklerdir o bahçeye; ve asla haksızlığa uğratılmayacaklar, hiçbir istemle. 
61-  O bolluk bahçelerine, o şey ki (böylece) söz verdi (onu) Pek Acıyan (bu) hizmetkarlarına,  
--(böylece yine buradaki bu vefatlarının hemen ardından)-- mutlak gayb (16/31-32) olarak!  
Şüphesiz o ki, Onun (bu ve her) sözü muhakkak yerine getirilicidir! 
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62-  Artık işitmezler (onlar) orada hiçbir boş lakırdı, ancak --(birlikte böylece her daim ve 
öncelikle Al-lahı anmak üzere; 10/10)-- bir “Selam” (56/25-26)! Ve onlar için besinleri (daimi 
olarak) orada (olacaktır), erken (vakitte) ve akşam (vaktinde). 
63-  O halde, (işte) budur o bahçe, o şey ki böylece (oraya) mirasçı kılacağız (Biz) tüm o 
hizmetkarlarımızdan şimdi (böyle) sakınıcı (2/177) olan kimseleri!  
64-  Ve (dediler o Melekler): Đnmeyiz (biz), sadece Yetkenin emriyle. Onun içindir bizim (tüm) o 
ellerimizin önündekiler ve ardımızdakiler, ve bunların arasındakiler. Ve asla değildir (senin) 
Yetken --(hiçbir kimseyi ve/veya şeyi)-- unutucu (20/52 & 10/61)! 
65-  Yetkesidir (O) tüm o göklerin (=yıldızlar, gezegenler, vs.) ve yerin (=dünya), ve onların 
arasındakilerin (=göktaşları, gaz ve toz bulutları, vs.). Öyleyse, (şimdi) böylece hizmet et  
Ona (22/77), ve (böylece de) kararlılık göster Ona hizmetkarlıkta (12/40)! (Çünki) artık  
bilebilir misin (sen) Onun için hiçbir --denk/benzer-- adaş (112/4 = 17/88)? 
66-  Ama (hala) diyor o insan: Tam öldüğüm zaman mı, mutlaka ileride --(buradaki bu vefatın 
hemen ardından, öte tarafta, o Cehennemde, veya o Cennette; 16/28-29 X 32 böylece derhal ve 
anında)-- çıkarılacakmışım --(öte tarafta)-- hayatlı olarak (36/48-54)? 
67-  Peki (hala) anmıyor mu o insan, şüphesiz Biz yarattık onu daha önce, ve değil idi (iken) 
kendisi (o vakit) hiçbir istem? 
68-  Öyleyse, Yetkene (andolsun ki), mutlaka toplayacağız (Biz) onları ve (bu) şeytanları  
(6/112-113), sonra mutlaka hazır kılacağız (Biz) onları o batağın etrafında, diz çökmüşler  
(olarak). 
69-  Sonra mutlaka çekip alacağız (Biz) o her gruptan, onların hangileri en şiddetli idiyse 
(burada) Pek Acıyana karşı (böyle) azgınlıkta (22/72). 
70-  Sonra mutlak Biz artık (böylece) en bilicileriz --(şimdi, bundan ötürü; 3/90-91)-- orada  
ona en müstehak (olacak) o kimseleri (böylece) yaslanmada (52/11-16)! 
71-  Ve yoktur sizden (hiç kimse ki), (önce) illaki varıp uğrayacaktır o (batağa). (Çünki) bu, 
Yetken tarafından (böylece, en evvelden beri) kılınıp bitirilmi ş bir karardır! 
72-  Ama sonra (derhal) kurtaracağız Biz burada (böylece) sakınmış (39/33) o kimseleri; ve 
bırakacağız --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) burada böylece 
yalanlayıp nankörlük etmiş olan-- o haksızlık edicileri (39/24) onun içinde, diz çökmüşler 
(olarak). 
73-  Ve (şimdi) aktarıldığı zaman onların üzerine o apaçık “Đşaretlerimiz” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin:  
6/4 = 26/5), dediler şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler (böylece) inanmış (2/25-26)  
o kimselere: O halde, (şimdi) bu iki bölükten hangisi daha iyidir (variyetli) duruş yeri (olarak), 
ve daha güzeldir (kuvvetli) dayanışma hali (olarak)? 
74-  Ve ama nice yıktık (Biz) onlardan önce, (birçok) nesillerden, onlar (bunlardan) daha güzel 
(olan) servette ve gösterişte! 
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75-  De ki: O halde, artık kim (böylece) sapkınlık (2/26-27) içinde kalırsa, o Pek Acıyan  
--(ilkin kendisinin böylece bilerek ve isteyerek tercih etmiş olduğu bu sapkın yolunda; 13/27 
böylece kendisinin istediği şekilde)-- ilerletir onu, (tam) bir ilerletişle (23/55-56). Ama nihayet 
gördükleri zaman o söz verildiklerini, ya bu çileyi (44/10-11), ya da bu Saati (33/63), mutlaka 
bilecekler (o vakit), kimmiş o daha kötü olan duruş yerince, ve daha zayıf olan orduca (48/7)! 
76-  Ama artırır Al-lah şimdi --(ilkin kendilerinin bu doğruluk ve samimiyetlerinden ötürü; 13/27 
böylece)-- iletilmiş (2/25-26) olan o kimseleri bu “Đletide” (39/23)! Öyleyse, (artık) baki kalacak 
olanları (bu) “Düzelticiliklerin” (2/25) daha/en iyidir Yetkenin katında --şimdi, 19 kodlu o 
Tablolarda da, o sol taraf için-- ödül (olarak), ve daha/en iyidir --o sağ taraf için-- sonuç  
(olarak)! 
77-  Öyleyse, gördün mü (şimdi) inkar etmiş o kimseyi bu “Đşaretlerimizi” (6/4 = 26/5), ve  
sonra da demiş: Mutlaka --(bu inkar ve düşmanlığından ötürü, Al-lah tarafından ödül olarak)--   
verilecek bana mal ve çocuk (70/36-38)! 
78-  (Böylece) sezdi mi o (gelecekle ve ahiretle ilgili) o görünmezi, yoksa edindi mi (şimdi)  
o Pek Acıyanın katında (buna dair) bir ahid? 
79-  Asla; öyleyse, işte yazacağız (Biz de) şimdi onun (bu) dediğini, ve --(vakti gelince, bundan  
ötürü de)-- ilerleteceğiz onu o çilede, (tam) bir ilerletişle! 
80-  Ve Biz varis olacağız o dediklerine (=mal ve çocuk), ve (o ise) geliverecek Bize böylece 
(yapayalnız) bir fert (olarak) (74/11-17)! 
81-  Ama (böylece) edindiler (onlar) Al-lahtan başka ilahlar (9/31 & 21/29), ta ki --(burada  
böylece ilahlaştırmış oldukları bu Peygamberler, ve Din Adamları)-- olsunlar diye --(burada ve 
ahirette)-- onlara bir onurlandırıcı. 
82-  Asla; çünki --(tam tersine, bu Peygamberler şiddetle)-- inkar edecekler onların bu (batıl) 
hizmetkarlıklarını (9/31 & 21/29), ve de olacaklar onların aleyhine (böylece) bir davacı!  
(bkz. Tevrat-Tesniye 31/29) (Đncil-Matta 7/21-23) (Kuran-Furkan 25/30)! 
83-  O halde, görmedin mi, şüphesiz Biz gönderdik (şimdi) bu şeytanları (6/112-113, 121)  
bu inkarcıların (2/26-27) üzerine, ve onlar (böylece) kışkırtıyorlar onları --(burada bu  
“Misak Elçisine/Mesajına” karşı)-- (tam) bir kışkırtmayla (70/36-38)? 
84-  Öyleyse, (şimdi) acele etme (sen) onlar için; çünki (böylelikle) yalnızca sayıyoruz (Biz)  
onlar için, (tam) bir sayışla (11/8)! 
85-  (O) gün, artık topladığımızda Biz (bu) sakınanları (39/33) o Pek Acıyana doğru, bir heyet  
(halinde); 
86-  ve süreceğiz (bu) cürümkarları (7/40) ise, o batağa doğru, bir güruh (halinde)! 
87-  Asla malik olamazlar onlar --(o Peygamberler, ve de o Melekler tarafından)-- bir aracılığa 
(21/28 & 53/26), sadece (ancak) edinmiş (olabilecek) o kimseler o Pek Acıyanın katında  
(o vakit) böyle bir ahid (20/109)! 
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88-  Ama (hala) dediler (onlar): “Edindi o Pek Acıyan (o Đsayı) bir çocuk!” 
89-  Muhakkak getirdiniz (siz) böylece felaketli bir iddia. 
90-  Neredeyse o gökler çatlayacak ondan, ve yarılacak o yer, ve kapanacak o dağlar bir  
çöküşle! 
91-  Böylece çağırıp yakıştırdıklarından ötürü o Pek Acıyan için bir çocuk! 
92-  Halbuki asla aranıp yaraşmaz o Pek Acıyan için, (tutup) edinmesi bir çocuk (6/101)! 
93-  Göklerin ve yerin içinde kim (varsa) hepsi, mutlaka geliverecektir o Pek Acıyana  
--asla “çocuk” değil-- (ancak) bir “hizmetkar” (olarak)! 
94-  Muhakkak kuşattı (O) onları, ve (tek tek) saydı onları, (tam) bir sayışla. 
95-  Ve onların hepsi geliverecektir Ona, o kalkış gününde, (tek başlarına) bir fert olarak! 
96-  Şüphesiz, şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara” bir atıftır 
böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler; işte, kılacaktır onlar için o Pek Acıyan  
(Kendi katından) bir sevgi! 
97-  Ve işte, (böylece) kesinlikle kolaylaştırdık (Biz) onu senin --19 kodlu, o Matematiksel--                         
dilinle (74/26-31), artık (böylece) müjdelemen için onunla (bu) sakınanları (39/33-35),  
ve (böylece) uyarman için onunla (böyle) inatçı bir halkı (39/32)! 
98-  Ve nice yıktık (Biz) onlardan önce, (birçok) nesillerden; o halde, (şimdi)  
hissedebiliyor musun (sen) onlardan (hiç) birini, veya işitebiliyor musun onlardan (en ufak)  
bir mırıldanma (36/31)? 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.            
1-  Ta, Ha. 
2-  Đndirmedik (Biz) senin üzerine o “Okunuşu” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 36/69), sıkıntı çekesin 
diye; 
3-  Ancak mutlaka (böylelikle) bir “Anışlayıcı” (74/54) olarak, (Al-lahtan) ürperecek kimseler  
için! 
4-  (Böylece) bir “indirmedir” o (39/23) yaratmış o Kimseden o yeri ve --yine 19 kodlu--                          
o yüksek gökleri (21/30)! 
5-  Pek Acıyandır; (böylece) o Tahtın üzerinde (egemence) dikeldi (10/3)! 
6-  Onun içindir, (tüm) o göklerin içindekiler ve o yerin içindekiler, ve onların arasındakiler,  
ve (tüm) o yüzeyin altındakiler. 
7-  Ve eğer (şimdi) açıkça belirtirsen (içindeki) o deyişi; (bil ki), şüphesiz O --(sen bunu belirtip 
böylece Ona dua etmeden önce)-- zaten bilir sır (olanı), ve en saklı (duaları) (19/3). 
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8-  Al-lah; yoktur (başka) ilah, (böylelikle) sadece O (28/70)! Ve Onun içindir --şimdi, 19 kodlu 
o Tablolarda da-- o en güzel “Adlar” (59/22-24)! 
9-  Öyleyse, (şimdi) geliverdi mi sana Musanın o anlatısı? 
10-  Hani, bir zaman görmüştü o bir ateş, ve dedi (kendi) ailesine: O halde, (burada) durup 
bekleyin, (çünki) şüphesiz ben görüp belirledim bir ateş. O halde, umulur ki, getiririm (şimdi) 
size ondan bir kor, veya bulurum o ateşin yanında bir ileti! 
11-  Ve o vakit geliverdiğinde oraya, (kendisine) seslenildi: Ey Musa! 
12-  Şüphesiz Ben, işte, Benim (senin) o Yetken! Öyleyse, derhal çıkar o pabuçlarını; (çünki) 
şüphesiz sen (bu) kutsal vadidesin, Tuvada! 
13-  Ve işte, Ben böylece seçtim seni; öyleyse, (şimdi) işit (Benden sana bu) esinleneni: 
14-  “Şüphesiz Ben, işte, Benim o Al-lah! Yoktur (başka) ilah, (böylelikle) sadece Ben (28/70)!  
Öyleyse, artık (böylelikle) hizmet et (sadece) Bana (12/40), ve ayakta tut o destekleyişi  
(Benim) “Anışım” (39/23) için! 
15-  Şüphesiz, o Saat mutlak (böylece) gelivericidir (30/14-16)! Ama (şimdi) kasten gizliyorum 
(Ben) onu (=o tam vaktini; 7/187), ta ki --(en sonunda, böylece tam ve en adil bir şekilde)-- 
karşılık görmesi için her canın, o (kendi) “çabaladığına” (53/39-41) göre! 
16-  Öyleyse, artık sakın alıkoymasın seni ondan, inanmayan kimse ona (42/18), ve (böylece) 
izlemiş kendi hevesini (18/28); yoksa --(onun gibi, sen de)-- kayıp yuvarlanırsın! 
17-  Ve öyleyse, (şimdi) nedir o sağ elindeki, ey Musa? 
18-  Dedi (Musa): O benim değneğimdir, (yürürken ve dinlenirken destek almak için) dayanırım 
(ben) ona, ve de (yaprak) düşürürüm onunla o koyunlarıma; ve benim için onda diğer (bazı) 
yararlar da (vardır). 
19-  Dedi (Al-lah): O halde, (şimdi) at onu, ey Musa! 
20-  Ve o da attı onu; ve işte, o zaman o --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta--                
koşan bir “yılan” (idi)! 
21-  Dedi (Al-lah): (Şimdi) tut onu, ve korkma! (Çünki) döndürüvereceğiz (Biz) onu --şimdi,  
o sol tarafta da-- o ilk (“ejderha”) durumuna (=7/107)! 
22-  Ve (şimdi de) sok elini o (sol) kanadına doğru, ki çıksın o --şimdi, burada 19 kodlu o 
Tablolarda da, o sol tarafta böylece tam bir başarıya ermiş olarak-- “bembeyaz,” --o sağ  
tarafta da-- hiç “kusuru” olmaksızın; diğer bir “Đşaret” (olarak)! 
23-  (Đşte, bunlar) göstermemiz içindir sana --(hem de, ey buradaki “Misak Elçisi,” önceki  
bu büyük Peygamberlere ait bu tarz en özgün hikayelemelerle: 11/120 burada)-- o en büyük 
“Đşaretlerimizden” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” o  
(her) birine de --(burada böylelikle en başta ve özellikle o “Şahane Bir Mucizeye”)-- bir atıftır 
böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5)! 
24-  O halde, (ey Musa), şimdi (derhal) git o Firavuna; (çünki) şüphesiz o taşkınlık etti. 
25-  Dedi (Musa): Yetkem, öyleyse, (lütfen) ferahlatıp aç benim göğsümü. 
26-  Ve (böylece) kolaylaştır benim için (bu) işimi. 
27-  Ve (lütfen), çözüp aç (bu) düğümü de benim dilimden, 
28-  ki (açıkça) kavrayabilsinler (onlar) benim deyişimi. 
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29-  Ve (lütfen), kıl benim için bir destekçi, (kendi) ailemden; 
30-  o kardeşim Harunu. 
31-  (Lütfen), pekiştir onunla benim gücümü. 
32-  Ve (böylece) ortak et onu benim bu (Peygamberlik) görevime; 
33-  ta ki (saygıyla) yüceltebilelim Seni, çokça, 
34-  ve (övgüyle) anabilelim Seni, çokça! 
35-  Şüphesiz (ancak) Sensin bizi (her daim) gören! 
36-  Dedi (Al-lah): Muhakkak verildi sana (bu) sorup istediğin de, ey Musa! 
37-  Ve (hatırla ki), muhakkak (böylece) lütuflandırmıştık (Biz) seni (bundan önce) diğer  
bir kez daha; 
38-  Hani, o zaman esinlediğimizde annene doğru, (bu) esinleneni: 
39-  Öyleyse, (şimdi) atıver onu o sandığın içine, ve (böylece) atıver onu o ırmağa;  
ki (sonunda) atsın onu o ırmak o sahile, (ki) böylece alsın onu o düşman (olan) Bana, ve düşman 
(olan) ona! diye. Ve (böylece) bıraktım (Ben) senin üzerine bir sevimlilik Benden, ta ki böylece 
(sevgiyle) yetiştirilmen için gözümün önünde! 
40-  Ve hani, o zaman yürüyüp gitmişti o kızkardeşin, ve diyordu (onlara): O halde,  
(şimdi) göstereyim mi ben size onun bakımını üstlenecek bir kimseyi? Ve işte, (böylece) 
döndürdük (Biz) seni annene, ta ki gözü aydın olsun, ve artık hüzünlenmesin. Ve (sonra) 
öldürdün (sen) bir canı, ama böylece kurtardık (Biz) seni o kederden de (28/15-16). Ve (böylece) 
denedik (Biz) seni, (tam) bir deneyişle. Ve (dolayısıyla), kaldın o Medyen halkı içinde de, 
senelerce (28/27-28); sonra da (böylece) geldin (Bize), tam bir ölçüleme üzere, ey Musa! 
41-  Ve işte, (böylece) yetiştirip seçtim (Ben) seni --(has kılınmış bir kul ve Elçi olarak; 19/51)--   
(Kendi) canım için! 
42-  O halde, haydi (şimdi) gidin, sen ve kardeşin, o Đşaretlerimle! Ve asla gevşek davranmayın 
(Benim) “Anışımda” (39/23)! 
43-  Öyleyse, haydi (şimdi) gidin o Firavuna; (çünki) şüphesiz o taşkınlık etti! 
44-  Ve deyin ona yumuşak (tarzda) bir deyişle, ta ki (böylece) o anış alsın, veya ürpersin. 
45-  Dediler (onlar): Yetkemiz, şüphesiz biz korkuyoruz onun azgınlık etmesinden bizim 
aleyhimize, veya taşkınlık etmesinden. 
46-  Dedi (Al-lah): Asla korkmayın! Çünki Ben sizinle birlikteyim; işitiyorum ve görüyorum. 
47-  Öyleyse, haydi (derhal) gidiverin ona, ve deyin: Şüphesiz biz Yetkenin gönderilmişleriyiz! 
O halde, (şimdi) gönder bizimle birlikte Đsrail oğullarını, ve artık çilelendirme onları. Đşte, 
muhakkak geldik biz sana bir Đşaretle Yetkenden. Öyleyse, artık selam izlemiş (olacak) 
kimselerin üzerine (olsun) o “Đletiyi” (39/23)! 
48-  Şüphesiz o ki, (işte), muhakkak (Al-lah tarafından böylece) esinlendi bize: Şüphesiz, o çile 
yalanlamış ve yüz çevirmiş kimselerin (88/21-24) üzerine (gelecektir)! 
49-  Dedi (Firavun): Öyleyse, kimdir sizin (bu) Yetkeniz, ey Musa? 
50-  Dedi (Musa): Yetkemiz o Kimsedir ki, (işte), bağışladı --(canlı, veya cansız)-- her isteme 
yaratılışını, sonra da --(o insana böylece serbest irade vererek; 76/3, ve o maddeyi böylece 
programlayarak; 17/44)-- iletti! 
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51-  Dedi (Firavun): Peki, öyleyse ne olacak durumu --(bundan önce gelip senin bu Mesajından 
habersiz kalmış olan)-- o ilk nesillerin? 
52-  Dedi (Musa): Onların bilgisi de (böylece) Yetkemin katındadır, bir Yazıtın içinde (14/9). 
Asla (haksızlık yapıp) sapmaz benim Yetkem (11/117 & 17/15), ve asla unutmaz (19/93-95)! 
53-  O Kimse ki (böylece) kıldı sizin için o yeri bir beşik, ve döşedi sizin için orada yollar.  
Ve indirdi gökten bir su, ve (işte), çıkardık onunla (tüm) o “eşleri,” çeşitli bitkilerden (12/105)! 
54-  Öyleyse, artık yiyin, ve otlatın o davarlarınızı da.  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak “Đşaretler” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7) vardır,  
bellek sahipleri için! 
55-  Ondan yarattık (Biz) sizi, ve (tekrar) onun içine döndüreceğiz sizi; ve (böylece) yine  
ondan çıkaracağız sizi --(o nihai Kalkış Günündeki)-- o son seferde de (39/67-69)! 
56-  Ve muhakkak (böylece) gösterdik (Biz) ona (tüm) o “Đşaretlerimizi,” hepsini; ama (yine de) 
yalanladı ve reddetti o. 
57-  Ve dedi: Yani (şimdi) geldin mi sen bize, (böylece) çıkarasın diye bizi (bu) yerimizden  
o sihrinle, ey Musa? 
58-  Öyleyse, artık biz de mutlaka getireceğiz sana bir sihir, bunun benzeri (olan). Öyleyse, haydi 
(şimdi) kıl bizim ve senin aranda bir sözlenmiş vakit, onu asla bozup çeliştiremeyeceğimiz,  
ne bizim ve ne de senin, (tüm halkın gözü önünde) düzlük bir yer! 
59-  Dedi (Musa): O halde, artık o sözlenmiş vaktiniz (bayramınızda) o süslenme günüdür, ve 
(tüm) ahalinin toplanacağı, o kuşluk vakti! 
60-  (Bunun üzerine), derhal dönüp gitti Firavun, ve toplayıp biraraya getirdi o tuzağını; sonra 
geliverdi. 
61-  Ve dedi onlara Musa: Öyleyse, artık yazıklar olsun size; (hala) uydurmayın Al-lah üzerine  
(böyle) yalanı, yoksa kökünüzü kazıyacaktır (O) sizin, bir çileyle! Ve (çünki) muhakkak 
(sonunda) perişan olacaktır (Al-lah üzerine) uydurmuş kimse (16/87)! 
62-  Ama onlar çekiştiler o emirlerini (kendi) aralarında, ve gizlice yürüttüler bir fısıldaşmayı. 
63-  Ve (sonra) dediler: Đşte bunlar, mutlak iki sihirbazdır; (böylece) diliyorlar çıkarmayı sizi   
(bu) yerinizden o sihirleriyle, ve de böylelikle (kökten) yıkıp gidermeyi (bu) en güzel örneklik  
(dinsel, yaşamsal) yolunuzu! 
64-  Öyleyse, haydi toplayın (siz de) o tuzağınızı; sonra geliverin, (tek) bir saf (halinde).  
Ve (çünki) muhakkak rahata ermiş (olacaktır), bugün, (galip gelip) yücelenmiş (olacak) o kimse! 
65-  Dediler (o sihirbazlar): Ey Musa, öyleyse, haydi ya (ilk) sen at, ya da (derhal) olalım biz  
ilk atanlar. 
66-  Dedi (Musa): Hayır, (ilk) siz atın. Ve işte, o zaman onların --şimdi, burada da, o sol tarafta-- 
o “ipleri,” ve --o sağ tarafta-- o “değnekleri” hayallendi ona, sihirlerinden ötürü, şüphesiz onlar 
sanki (gerçekten) koşuyorlar (gibi)! 
67-  Ve (bunun üzerine), derhal duydu (kendi) canının içinde bir korku, Musa. 
68-  Ve dedik (Biz): Asla korkma! (Çünki) şüphesiz sen, (işte), sen --şimdi, burada da, o her iki 
tarafta-- en üstün (geleceksin)! 
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69-  O halde, haydi (derhal) at o sağ elinin içindekini, ki --şimdi, burada da, o alt bölgede,  
o her iki tarafta-- (böylece toptan geçersiz kılıp) yutsun onların o ürettiklerini!  
(Çünki) şüphesiz, onların (bu) ürettikleri ancak bir sihirbaz tuzağıdır. Ve asla rahata eremez 
(böyle) sihirbazlar (=13/33), her nereye gidiverseler! (=11/120) 
70-  Ve (bunun üzerine), derhal yere kapandılar o sihirbazlar, (Al-lahın huzurunda) eğilmişler 
(olarak); ve dediler: Öyleyse, artık inandık biz o Yetkesine, Harunun ve Musanın! 
71-  Dedi (Firavun): Đnandınız ona, (daha) ben izin vermeden önce (bile) size, (öyle mi)? 
Öyleyse, şüphesiz o (Musa) mutlak büyüğünüzdür (sizin), o kimse ki (böylece) öğretip bildirdi 
size bu sihri! O halde, artık mutlaka keseceğim ben de (bir) ellerinizi ve ayaklarınızı, çaprazlama 
(olarak), ve (sonra da) mutlaka (derhal) asacağım sizi o hurma dallarında! Ve (böylelikle) 
mutlaka bileceksiniz, hangimiz daha/en şiddetlidir çilelendirmede, ve daha/en sürekli! 
72-  Dediler (onlar): Asla tercih etmeyiz biz artık seni (böylece) bize gelmiş olanın üzerine  
o “Açık Belgelerden” (20/133), ve (böylece) bizi (yaratıp) oluşturmuş o Kimseye (27/59)! 
Öyleyse, haydi yapıp yürüt sen (burada) kendi yapıp yürütebileceğini; ama (unutma ki), sen  
(böylelikle) yalnızca yapıp yürütebilirsin (bu zorba hükmünü) bu yakın hayatta! 
73-  Đşte, şüphesiz biz artık (böylece) inandık Yetkemize, bağışlaması için bizim tüm o (geçmiş) 
hatalarımızı, ve bizi (şimdi) zoraki sürüklediğin bu şeyi, o sihirden. Ve Al-lah daha/en iyidir,  
ve daha/en süreklidir! 
74-  Şüphesiz o ki, artık kim geliverirse Yetkesine (böyle) bir cürümkar (7/40) olarak,  
şüphesiz, onun için o batak (vardır); asla ölmeyecektir (o) artık onun içinde, ve asla hayat da  
sürmeyecektir (14/17)! 
75-  Ve ama kim geliverirse Ona (böyle) bir inanan (3/84) olarak, ve muhakkak (böylece) 
“çalışmış” (olarak) o Düzelticilikler için (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara” bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 
2/25-26); işte, o şahıslar, onlar için pek yüksek dereceler (var olacaktır)! 
76-  Bolluk bahçeleri, altından nehirler akan; sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde. Ve işte budur,  
o (en güzel) karşılığı artık (böylece) “arınmış” kimselerin! 
77-  Ve (sonra) muhakkak (şöyle) esinledik (Biz) Musaya: O halde, (şimdi) derhal ilerlet 
(Benim) o hizmetkarlarımı, ve vurup aç onlar için bir kulvar o denizin içinde, kuru (olan);  
(hiç) korkmadan yetişilmekten, ve asla ürpermeden! 
78-  Ve izini sürdü onların o Firavun, (tüm) o ordularıyla birlikte; ama (sonunda) bürüdü onları  
o denizden, o bürüyen (dalgalar) onları. 
79-  Ve (böylece) saptırdı o Firavun (kendi) halkını, ve asla iletmedi (43/51-55)! 
80-  Ey Đsrail oğulları, (işte), muhakkak böylece kurtardık (Biz) sizi o düşmanınızdan;  
ve (sonra da) sözleştik sizinle o tepenin sağ yanında (2/63), ve indirdik sizin üzerinize o helvayı 
ve bıldırcını. 
81-  O halde, yiyin (şimdi) temiz olanlarından sizi o beslediklerimizin, ve asla (böyle) taşkınlık 
etmeyin (5/68) orada, yoksa çöker sizin üzerinize (Benim) o hıncım (17/7). Ve kim ki,  
--(bu taşkınlığından; 5/68 ötürü)-- çökerse (şimdi) onun üzerine (Benim) o hıncım (2/90), 
muhakkak o artık kayıp batmış (olur)! 
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82-  Ama şüphesiz Ben mutlak en bağışlayıcıyım (şimdi) böylece dönüp (Bana) yönelmiş kimse 
için, ve (böylece) inanmış ve “çalışmış” bir Düzelticilik için (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o herbir Dosdoğru “çalışmaya” bir atıftır böylece 
burada yine, en ilkin: 2/25-26), sonra da (işte, böylece) “iletilmiş” (39/23, 33-35)! 
83-  Ve öyleyse, (şimdi) neydi acele ettiren seni o halkından, ey Musa? 
84-  Dedi (Musa): Onlar o şahıslar ki, (arkamda) izim üzerindeler; ve ben ise (böylece) acele 
ettim Sana doğru, ey Yetkem, hoşnut olasın diye. 
85-  Dedi (Al-lah): Ama şüphesiz Biz muhakkak denedik o halkını, senin peşinden; ve saptırdı 
onları o Samiri! 
86-  Ve (bunun üzerine), hemen geri döndü Musa o halkına, hınçlanmış ve kızgın (olarak);  
ve dedi: Ey halkım, söz vermedi mi size Yetkeniz güzel bir sözü? Öyleyse, uzak mı göründü 
(şimdi) size o ahid, yoksa (böylece) dilediniz mi çökmesini kendi üzerinize bir hıncın 
Yetkenizden; ve bozup çeliştirdiniz benim (bu) sözleşmemi? 
87-  Dediler (onlar): Bozup çeliştirmedik biz senin (bu) sözleşmeni (kendi) erkimizle. Ve fakat 
şüphesiz biz yüklendiydik (bazı) yükler o (Mısır) halkının süs eşyalarından, ve (şimdi) atıverdik 
onları (o ateşe); ve böylece (ilkin) attı o Samiri! 
88-  Ve (sonra) böylece döküp çıkardı onlar için (oradan) bir buzağı heykeli, böğürmesi (olan), 
ve sonra --(o Samiri ve adamları, hep birlikte)-- dediler: (Đşte), budur sizin ilahınız, ve de ilahı  
Musanın; ama o --(Al-laha çok aceleyle gitmek zorunda kaldığından, bunu böylece size 
bildirmeyi)-- unuttu! 
89-  Ama görmediler mi, asla (cevap verip) iletemiyordu o onlara hiçbir (Đlahi) Deyiş,  
ve de asla malik olamıyordu onlar için ne bir darlığa, ve ne de bir faydaya? 
 
**  Muhtemelen, Samiri burada bunun akabinde kendi hevasıyla Al-lah adına yalan düzerek üretmiş 
olacağı tüm o şahsi “buyrukları” da burada bu altın buzağının böğürmesini, Al-lah tarafından  
tüm bu “buyrukların” böylece gökten onaylandığı şeklinde de yorumlatıp, böylece de bu buzağıyı (ve  
bunun arkasında aslen böylece kendi hevasını) sahte bir ilah konumuna (bkz. 25/43) getirme niyetinde de 
olmuş olmalıdır ilkin ve böylece de burada! Bu sebeple, yukarıda yüce Rabbimizin bu “altın buzağı” putu 
aleyhine verdiği o ilk ve en önemli argümanı, yani yüce Al-lahın hz. Musaya hitap ederken daima  
--elbette, yine Matematiksel kodlu, Simetrik-- harikulade (Đlahi) Deyişler iletip vermiş olduğunu (bkz. 
6/154), bu “altın buzağı” putunun ise basit bir böğürme dışında yüce Al-lahın katından getirebilmiş 
olduğu --Matematiksel kodlu, Simetrik-- harikulade tek bir (Đlahi) Deyiş dahi olmadığı, ve dolayısıyla da, 
bunun asla ve kesinlikle Ona ait ve de Onun katından onaylanmış bir şey olamayacağı argümanını çok iyi 
kavramalıyız burada böylece de, en başta. (bu hususta, lütfen, şimdi hem de bu olayın günümüze bakan  
en kritik benzer bir yansımasını da böylece tekrar ve açıkça idrak edebilmek için, ayrıca bkz. 16/73) 
 
90-  Ve muhakkak dedi onlara Harun, daha önce: Ey halkım, yalnızca denendiniz (siz) bununla. 
Ve şüphesiz, sizin -tek- Yetkeniz (ancak) o Pek Acıyan (Al-lahtır)! Öyleyse, derhal izleyin beni, 
ve uyun emrime. 
91-  Ama dediler (onlar): Asla vazgeçmeyiz biz (böylece) ona kapanıp bağlanıcılar (olmaktan), 
ta ki dönene kadar bize Musa! 
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92-  (Ve geri dönüp geldiğinde), dedi (Musa): Ey Harun, öyleyse, neydi meneden seni, onları 
gördüğün zaman (böyle) sapmışlar (olarak), 
93-  beni izlemenden? Yoksa baş mı kaldırdın emrime? 
94-  Dedi (Harun): Ey annemin oğlu, (ne olur) tutup çekme artık sakalımı ve başımı! (Çünki) 
şüphesiz ben ürperdim, dersin diye: Neden --(o “altın buzağıya” bağlananları derhal ve cebren 
dışlayıp kovarak, inananlar arasında böylece ikilik ve düşmanlık çıkmasına sebep olup)--                
ayırdın Đsrail oğullarının arasını, ve gözetmedin benim --(birlik ve bütünlük içinde kalın)--   
deyişimi! 
 
**  Hz. Harunun (üzerine Selam olsun) yukarıdaki bu tarz bir mantık yürütmesinin temelden yanlış bir 
yaklaşım olduğunu bu Ayetlerde de yüce Rabbimizden şimdi açıkça öğrenebiliyor olmalıyız (bkz. 29/2-3 
& 3/179). Ancak yüce Rabbimizin göndermiş olduğu tüm Elçilerin üzerine de o şeytanın zaman zaman  
bazı kararlarında böyle yanılgı ve sapmalara yol açmak üzere musallat olabileceğini, ancak daha sonra 
yüce Al-lahın buna müdahale ederek Elçilerini tekrar dosdoğru yola iletip, onları ve onları izleyecek  
olan tüm samimi ve erdemli inananları böylelikle mutlak olarak affedebileceğini (bkz. 7/150-151),  
ve böylece de yine nihayetinde burada böylelikle en sağlam ve dosdoğru bir yola böylelikle mutlak olarak 
iletebileceğini (bkz. 20/97-98) bu Ayetlerde de şimdi açıkça öğrenebiliyoruz (bkz. 22/52-54 & 48/2-3)! 
 
95-  Dedi (Musa): Öyleyse, (bu durumda) neydi senin niyetin, ey Samiri? 
96-  Dedi (o): Đşte, görüverdim ben (onların) hiç göremediklerini, ve derhal avuçladım bir avuç  
o gönderilmişin (=Cebrail) --(ayak basmış olduğu o toprağın)-- izinden, ve --(o “altın buzağıya”  
o böğürme sesini kazandırabilmek için)-- attım onu da (o ateşe). Ve böylece çekici kıldı (bu işi) 
bana (kendi) canım! 
97-  Dedi (Musa): Öyleyse, haydi (çekip) git! Ve şüphesiz, (ceza olarak) senin için  
(bu) hayat içinde, artık (daima) demen (olacaktır): Đşte, dokundu --(bana, o şeytan; 2/275)!  
Ve şüphesiz, (bunun ardından) senin için --(bu takdirde; 4/18)-- bir sözlenmiş vakit (vardır),  
asla bozup çeliştiremeyeceğin onu. Ve o halde, gözleyip bak (şimdi) o ilahına, o şey ki böylece 
(ısrarla) durup kaldın ona bir kapanıp bağlanıcı (olarak)! Đşte, mutlaka yakacağız biz (şimdi) onu, 
sonra mutlaka ufalayacağız onu, (ve küllerini ve tozunu atıp savuracağız) o denizin içinde,  
(tam) bir ufalayışla! 
98-  (Çünki) sizin -tek- Đlahınız yalnızca o Al-lahtır, o Kimse ki; (işte), yoktur (başka) ilah, 
(böylelikle) sadece O (28/70)! Ve genişçe kuşatmıştır (O) her istemi, bilgice (6/59)! 
99-  Đşte, (burada) böylece hikayeliyoruz (Biz) sana (bu) havadislerinden, (böylece) geçmiş 
olanın. Ve (işte), muhakkak (böylelikle) verdik (Biz) sana (burada) Kendi katımızdan  
bir “Anış” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 39/23)!  
100-  Artık her kim yüz çevirirse bundan, şüphesiz o yüklenecektir, o kalkış gününde, bir 
(günah) yükü; 
101-  sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde. Ve artık ne çirkin bir yüktür (bu) onlar için, o kalkış 
gününde (39/24)! 
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102-  O gün, üfürüldüğünde o borunun içine, ve toplayacağız (Biz) o cürümkarları (7/40), o gün, 
(yüzleri, bedenleri) morarmışlar (olarak). 
103-  Gizlice konuşuyor (olacaklar) kendi aralarında, (birbirlerine şöyle diyerek): Kalmadınız siz 
(o dünyada), sadece on (gün)! 
104-  Biz en biliciyiz o diyeceklerini, şöyle diyor (olacakları) zaman onların o (kendi aralarında) 
en örneklik (görüp itibar ettikleri şahısları) yolca: (Hayır), kalmadınız siz (o dünyada), sadece  
bir gün! 
105-  Ve soruyorlar (şimdi) sana o dağlardan? O halde, de ki: Ufalayacaktır onları Yetkem,  
(tam) bir ufalayışla. 
106-  Ve bırakacaktır yerlerini, boş (ve) dümdüz. 
107-  (Dolayısıyla), görmeyeceksin (sen) orada hiçbir çukur, ve hiçbir tümsek. 
108-  O gün, izleyecekler (onlar) o çağırıcıyı (54/6-8), asla (olmadan) hiçbir sapma ondan.  
Ve kaygılanmış olacak (şimdi) tüm sesler o Pek Acıyanın önünde; (dolayısıyla), artık işitmezsin 
(orada) sen, sadece bir fısıltı. 
109-  O gün, artık asla fayda vermeyecektir --(o Meleklerden, veya o Peygamberlerden)-- bir 
aracılık (21/28), sadece ancak kim ki, (öncelikle) izin verirse onun için o Pek Acıyan, ve hoşnut 
olursa onun için (böylece) o “Deyişte” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Deyişine” en kritik bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 14/27)! 
 
**  Hz. Muhammedin (üzerine Selam olsun), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda,  
yüce Rabbimiz tarafından böylece mutlak olarak kendi soyundan çıkarılıp gönderileceği vadedilmiş  
bu torunu “Misak Elçisini/Mesajını” şimdi böylece inanıp tasdik edecek, ve 19 kodlu, bu “Deyiş” (14/27)  
üzerinde böylelikle erdemlice çalışacak olanlara (2/25-26), buna karşılık yüce Al-lahın huzurunda  
nasıl --öncelikle, yine ancak Onun izninden sonra, elbette-- böylece şefaatte (=aracılık) bulunabileceğini,  
ama şimdi bu torunu “Misak Elçisini/Mesajını” inkar edip yalanlayacak, ve 19 kodlu, bu “Deyiş” (14/27) 
aleyhine böylelikle haince davranacak olanları (2/26-27) ise, buna karşılık yüce Al-lahın huzurunda  
nasıl şiddetle dışlayıp kınayacağını bildiren o en Mucizevi bazı gaybi haberlerine de yakından tanık 
olabilmek için, lütfen, şimdi o “Haşmetli Bir Mucize” dosyasını bu bağlamda da tekrar ve muhakkak 
görmeliyiz, en ilkin.  
 
110-  Bilir (O) onların (burada) tüm o ellerinin arasında olan (her şeyi) ve ardlarındakileri;  
ama onlar ise --(tüm Evrenin/Evrenlerin dışında ve üstünde olan o en yüce Makamında; 70/4 
olarak)-- asla kuşatamazlar Onu, bilgice (6/103)! 
111-  Ve (işte), eğik düştü (şimdi) tüm yüzler o Hayatta Olan (ve) Kaim Duranın (huzurunda)!  
Ve muhakkak perişan oldu (şimdi), böylece yüklenmiş kimse bir “haksızlık” (=39/24)! 
112-  Ama kim “çalışırsa” o Düzelticilikler için (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara” bir atıftır böylelikle 
burada yine, en ilkin: 2/25-26), ve o (böylece) bir inanan (2/25) iken, artık korkmayacaktır (o) 
--şimdi, o sol tarafa karşılık/ötürü-- (en ufak) bir “haksızlığa” uğratılmaktan, ve --o sağ tarafa 
karşılık/ötürü-- (en ufak) bir “eksikliğe” uğratılmaktan (40/40)! 
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113-  Ve (işte), böylece indirdik (Biz) onu --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, sollu & sağlı-- 
arapça bir “Okunuş” (36/69) olarak (17/106)! Ve yayıp verdik onun hakkında o (uyarıcı)  
tehditli sözlerden (39/55-58 & ...), ta ki onlar sakınalar; ve de o (böylece) oluşturup anlatsın 
onlar için bir “Anış” (39/23)! 
114-  Ve yücedir Al-lah, o -tek- gerçek Yönetici (17/111)! O halde, artık asla acele etme (sen)  
o “Okunuşta” (36/69), tamamlanmadan önce sana doğru onun --(böylece, Al-lah tarafından  
en net ve doğru bir tarzda)-- esinlemesi (10/15 = 75/16-19)! Ve (daima) de ki: Yetkem, öyleyse, 
(lütfen) arttır beni bilgice (4/166)! 
115-  Ve muhakkak (böylece) ahid vermiştik (Biz) Ademe, daha önce (7/19), ama (sonra) o 
(onu) unuttu! Ve (dolayısıyla), bulmadık (Biz) onda --(bu hususta; 7/20-23)-- bir azim. 
116-  Ve işte, bir zaman dedik (Biz) o meleklere: Öyleyse, haydi eğilin o Adem için! ve (hepsi) 
eğildiler, sadece (müstesna) iblis; o reddetti. 
117-  Ve (Biz de) dedik: Ey Adem, o halde, artık şüphesiz bu (iblis) bir düşmandır sana ve  
o eşine. Öyleyse, (şimdi) sakın (aldatıp) çıkarmasın sizi o bahçeden, yoksa kahırlanırsın! 
118-  (Çünki) şüphesiz, senin içindir (şimdi, bol bol yiyip) hiç aç kalmaman onun içinde, ve 
(dilediğin yerde barınıp) hiç açıkta kalmaman. 
119-  Ve şüphesiz sen (bol bol içip) asla susamayacaksın onun içinde, ve (dilediğin yerde 
gölgelik bulup) hiç yanmayacaksın. 
120-  Ama fısıldadı ona (orada) o şeytan, ve dedi: Ey Adem, o halde, (şimdi) göstereyim mi ben 
sana o “sürekli” (yaşamı mümkün kılacak) ağacı, ve asla sonu gelmeyecek bir yönetimi? 
 
**  Böylece burada hz. Ademin (üzerine Selam olsun) yeryüzündeki bu bahçede kendisinin  
“sürekli” (=halid) olmayıp, buradaki bu hayatının yakında bir gün sona ereceğini daha bu vakitten  
burada çok iyi bilmiş olduğunu da açıkça anlamış oluyoruz. Dolayısıyla, hz. Ademin içinde bulunduğu  
bu “bahçeyi” (=elcennet) içinde tüm inananların “sürekli” (=halidune) kalıp, hayatlarının böyle yakında 
ve hiçbir zaman sona ermeyeceği bu gökte (2/82) yüce Al-lahın katındaki o “bahçeyle” (=elcennet) asla 
karıştırmamalıyız burada da. (O halde, bu hususta, lütfen, şimdi tekrar bkz. 2/35-37)  
 
121-  Ve (böylece) yediler ondan (7/20-22)! Ve (bunun üzerine), derhal açığa çıktı onlar için  
o çirkin yerleri, ve (hemen) koyuldular örtmeye onların üzerine o bahçenin yapraklarından 
(7/22). Ve (böylelikle) baş kaldırmış (oldu) Adem Yetkesine, ve eğri gitti. 
122-  Ama sonra (yine) seçip aldı onu Yetkesi, ve dönüp yöneldi ona, ve (doğruya) iletti! 
123-  Ve (sonra) dedi (Al-lah): O halde, (şimdi) inin o (yüksek bahçeden), topluca, sizin bazınız  
bazısı için rakipler olarak (2/35-37). Ve artık ne zaman ki, geliverirse size Benden bir “Đleti,”  
artık kim izlerse Benim o “Đletimi” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine”  
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23), artık asla sapmayacaktır (o), ve asla 
kahırlanmayacaktır! 
 
 
 
 
 
 



Bölüm  20           309  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
124-  Ama kim de yüz çevirirse Benim o “Anışımdan” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23), artık şüphesiz  
onun için bunaltılı bir yaşamlık (var olacaktır); ve (sonra da) diriltip getireceğiz (Biz) onu,  
o kalkış gününde, kör (olarak)! 
125-  Ve (o vakit) diyecek (o): Yetkem, ne için diriltip getirdin beni kör (olarak), ve muhakkak 
ben görür idim? 
126-  Dedi (Al-lah): Böyledir, (çünki) geliverdi sana o “Đşaretlerimiz” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 
6/4 = 26/5), ama sen --(bu dünyada tüm ömrü boyunca, ve de zaten eğer fırsatı veya imkanı 
olsaydı burada yine böylece ve ebeden; 18/57)-- unuttun onları! O halde, --(bunun tam ve en adil 
bir karşılığı olarak; 40/17, 40)-- böylece, bugün sen de (ebeden) unutulacaksın (33/65)! 
127-  Ve (işte), böylece cezalandırırız (Biz) aşırı gitmiş o kimseyi, ve asla inanmamış  
Yetkesinin (bu) “Đşaretlerine” (6/4 = 26/5)! Ve mutlak çilesi o sonraki zamanın --şimdi, yine  
o sol tarafı inkarına karşılık/ötürü-- daha/en şiddetlidir, ve --o sağ tarafı inkarına karşılık/ötürü--   
daha/en süreklidir! 
128-  Öyleyse, (şimdi) hala (bununla) “iletmedi” mi (39/23-26) onları, nice yıktık (Biz) onlardan 
önce, o nesillerden, ki (işte), hala yürüyorlar onların o yerleşkeleri içinde?  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak “Đşaretler” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7) vardır, 
bellek sahipleri için! 
129-  Ve eğer olmasaydı bir kelime --(en evvelden beri böylece karar kılınıp; 11/48)-- geçmiş 
(olan) Yetkenden, mutlaka olurdu --(o azap emri onların üzerine) şimdi derhal gerekli kılınmış!  
Ama (bunun için) adı konulmuş bir belirli süre vardır (10/49-53)! 
130-  Öyleyse, artık sen sabret o dediklerine karşı (15/6 & 21/5 & ...). Ve an Yetkeni  
övgüyle o güneşin doğmasından önce, ve onun batmasından önce; ve o gece vakitlerinde de  
an (Onu), ve o gündüzün uçlarında da, ta ki --(böylece Onun o eşsiz varlığı ve üstün 
kudretleriyle; 2/255 & 59/22-24 & ... huzur ve yardım bulup)-- hoşnut olasın! 
131-  Ve asla dikme gözlerini (şimdi) o geçimlendirdiğimiz (şeylere) onunla, o eşleri onlardan,  
bu yakın hayatın lüksü (olarak), sonunda (bundan ötürü, böylece) inletmemiz için (9/55, 69) 
onları onun içinde! Ve çünki Yetkenin o “besini” (2/25) --şimdi, o sol tarafta da-- daha/en iyidir, 
ve --o sağ tarafta da-- daha/en süreklidir (18/46)! 
132-  Ve (her daim) emret kendi ailene o destekleyişi (33/56), ve (sen de) daima kararlılık göster  
onun için. Đşte, sorup istemiyoruz (Biz) senden bir besin, ama Biz besliyoruz seni de (51/57-58).  
Ve o (en güzel) son artık (böylece) “sakınma” (39/33-34) içindir! 
133-  Ve dediler (onlar): Ama öyleyse, değil miydi o (Misak Elçisi; 2/23) (şimdi) getirmeli bize 
(böyle) bir “Đşaret” (21/5) Yetkesinden? Ama (zaten) gelivermedi mi onlara o “Açık Belge” 
(2/25-27) --(Đbrahime ve Musaya indirilmiş olan)-- o ilk sayfaların (87/18-19) içinde dahi 
(böylece müjdelenmiş) olan? (bkz. Ata Peygamberlerin Sözleri 5/3 = 8/1-6, ve Musa 
Peygamberin Sözleri 18/18-19 = 32/1-4)! 
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134-  Ve eğer şüphesiz Biz (şimdi) yıkmış olsaydık onları bir çilelendirmeyle, bundan önce, 
mutlaka derlerdi: Yetkemiz, ama değil miydin göndermeli bize bir gönderilmiş, ki derhal 
izleyelim o “Đşaretlerini” (6/4 = 26/5), (şimdi) böylece horlanmamızdan önce, ve 
aşağılanmamızdan? 
135-  De ki: O halde, artık herkes gözleyip beklemektedir; öyleyse, siz de gözleyip bekleyin!  
Ve (yakında) bileceksiniz, kimdir arkadaşları o “düz yordamın” (6/161), ve kimdir o (böylece,  
Al-lah tarafından) “Đletilmiş” (39/23) olanlar! 
 
  
 
                BÖLÜM  21     
 
*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.   
1-  Yaklaştı ahali için o hesapları (44/10-16 & 8/50-51)! Ama onlar hala bir -ilgisizlik- 
habersizlik içinde (10/7-8) yüz çevirenlerdir.   
2-  Đşte, gelivermiyor ki (şimdi) onlara bir “Anış” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışlarının” o (her) birine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23) 
Yetkelerinden, yeni (olarak), sadece işitiyorlar onu, ve onlar eğlenip duruyorlar (iken)!   
3-  Oyalanıcı (olarak) o kalpleri (23/63)! Ve (sonra) gizlice yürüttüler bir fısıldaşmayı  
--19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) böylece yalanlayıp 
nankörlük ederek-- haksızlık etmiş (39/24) o kimseler: Değil midir bu, sadece --(kendisinde 
hiçbir olağanüstülük, heybetlilik, vs. olmayan, sade ve sıradan)-- bir birey (25/41 & 43/31),  
sizin benzeriniz (olan)? Öyleyse, hala (böylelikle) aldanıp yönelecek misiniz siz (bu) sihre,  
ve (bunu apaçık) görüyorsunuz (iken)? 
4-  Ve (bunun üzerine), dedi (bu gönderilmiş): Yetkem bilir o “Deyişi” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Deyişine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 69/40-43)  
o göğün ve yerin içinde! Ve (işte), O --şimdi, o sol tarafta da-- en Đşiticidir, --o sağ tarafta da-- 
en Bilendir! 
5-  Hayır; (yine de) dediler (onlar): Bunlar ancak karışık safsatalardır! Hayır, bunları kendisi 
uydurmuştur! Hayır, o --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda, o sol ve o sağ tarafta, o benzeşmeli 
kelimeleri kendinden uydurup düzen-- bir şairdir (36/69)! Öyleyse, haydi getirsin bize  
bir “Đşaret,” o öncekilerin (=o önceki Peygamberler) gönderilmiş oldukları tarzda! 
6-  Đnanmamıştı onlardan önce hiçbir şehir, onu yıktığımız; öyleyse, şimdi --(bu kafayla; 6/124)--   
bunlar mı inanacaklar? 
7-  Ve göndermedik (Biz) senden önce, sadece (erkek, veya kadın) piyadeler, --(o önceki  
Đlahi mesajları)-- esinlediğimiz onlara. Öyleyse, haydi (şimdi) sorun (bunu) o Anış (=Tevrat; 
21/48) ehline, eğer siz hala (bunu) bilmiyor idiyseniz (16/43)! 
8-  Ve kılmadık (Biz) onları (meleksel) bedenler, yemeye ihtiyacı olmayan (hiçbir) yiyeceği;  
ve de değil idiler onlar (burada) sürekli (yaşayacak olanlar; 39/30-31). 
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9-  Ama sonra doğruladık (Biz) onlara o sözü, ve kurtardık onları ve (onlarla birlikte olan)  
o --(samimi inançlarından ötürü)-- istediğimiz kimseleri (10/103). Ve yıktık (böyle)  
aşırı gidicileri (20/127)! 
10-  (Đşte), muhakkak indirdik Biz (burada) size bir Yazıt, onun içinde bu “Anışınız” (=19 kodlu, 
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23) 
--bulunan! Öyleyse, hala (bunu) akletmeyecek misiniz? 
11-  Ve (bundan önce) nice çökerttik (Biz) o şehirlerden, haksızlık edici (39/24) olan!  
Ve inşa ettik onların peşinden bir diğer halkı. 
12-  Ve o vakit hissettiklerinde (Bizim) o baskımızı, o zaman onlar (derhal) oradan 
kaçıveriyorlardı. 
13-  Kaçmayın! ve ama dönün (şimdi) onun içinde refahlandırıldığınız o (nimetlere), ve o 
yerleşkelerinize, ta ki siz (hesap) sorulasınız. 
14-  Dediler (onlar): Vah yazıklar bize; (çünki) şüphesiz biz (böylece) haksızlık ediciler (39/24) 
idik! 
15-  Ve son bulmadı (şimdi) onların bu çağırışları, ta ki --(bundan ötürü; 23/65-67)-- onları 
kılmamıza kadar artık (tamamen) biçilmiş, sönüp gidiciler! 
16-  Ve yaratmadık (Biz) o göğü ve yeri (=yıldızlar, gezegenler, ve dünya) ve onların 
arasındakileri (=gök taşları, bulutsular, vs.) oyalanıp eğleniciler (olalım diye). 
17-  Eğer dilemiş (olsaydık) edinmeyi --(çok ciddi bir amacı olmayan)-- bir oyalanıp eğlenme, 
mutlaka edinebilirdik onu da, Kendi katımızdan; (ama) olmadık (böyle) yapıcılar (30/8)! 
18-  Hayır, o halde, işte Biz (şimdi) böylece atıveririz o “Gerçeği” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin ve hassaten: 
39/41) o sahtenin (2/78-79 & 3/78) üzerine, ve o da onu (tamamen) hezimete uğratır, ve o zaman  
o (sahte) artık --(burada böylece en başta ve özellikle Matematiksel, ve Bilimsel açıdan 
böylelikle büsbütün)-- yenik düşmüş olur (52/34)! Ve ama yazıklar olsun size --(bunun ardından 
dahi, hala böylece)-- nitelendirdiklerinizden ötürü (21/3, 5)! 
19-  Ve Onun içindir, (tüm) o göklerin ve yerin içindeki kimseler (13/15). Ve Onun katındaki 
(tüm) o kimseler asla büyüklenmezler Ona hizmetkarlıktan (16/49-50), ve asla yorulmazlar. 
20-  Saygılarlar (Onu) gece ve gündüz, asla duraklamazlar (7/206)! 
21-  Ama yoksa (hala) edindiler mi onlar şimdi (böyle) ilahlar (9/31 & 21/29 & 25/43) o yerden, 
onlar (böylece) diriltip yayıverecek (25/3) olabilen? 
22-  Eğer olsaydı onların ikisi içinde (böyle) ilahlar (9/31 & 21/29 & 25/43), Al-lahın dışında, 
mutlaka onların ikisi de derhal bozguna uğrarlardı (17/42-43)! Öyleyse, (tamamen uzak olup) 
saygı duyulandır Al-lah, o Tahtın Yetkesi (20/5), onların (bu) nitelendirdiklerinden! 
23-  Asla sorulmaz (O) yaptıklarından (85/14-16); ama onlar (o her yaptıklarından) sorulup  
-(böylelikle Ondan tam ve en adil karşılıklarını alacaklardır)- (21/47)! 
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24-  Ama yoksa (hala) edindiler mi onlar (böylece) Ondan başka ilahlar (9/31 & 21/29 & 25/43)?  
De ki: Öyleyse, haydi (varsa) getirip koyun o kanıtınızı!  
Đşte bu, --(Al-lah katından artık böylelikle en Sağlam ve en Güvenilir “Eşsiz” bir kanıt olarak)--                    
(böylece) “Anışıdır” (39/23 & 2/25-27) benimle birlikteki kimselerin, ve “Anışıdır” (39/23 &  
2/25-27) benden önceki kimselerin (bkz. Tevrat-Tsny. 18/18-19 = 32/1-2) (Đncil-Yuhanna  
6/27 = Matta 4/4 & Luka 8/15) (Kuran-Neml 27/93 = Đbrahim 14/24-25)!  
Hayır, onların çoğu (hala) bilmiyorlar (bu) “Gerçeği” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/41), ve onlar yüz 
çevirenlerdir. 
25-  Ve göndermedik (Biz) senden önce de hiçbir gönderilmiş, illaki --(öncelikle, şahsen ve 
bizzat Al-lahın en önemli bir beyanı olarak)-- (şunu) esinlememizle ona doğru: “Şüphesiz o ki, 
yoktur (başka) ilah, (böylelikle) sadece Ben (28/70)! Öyleyse, artık (böylelikle) hizmet edin 
(sadece) Bana (12/40)!” 
26-  Ama onlar (hala) dediler: Edindi o Pek Acıyan --(o Melekleri, veya o Peygamberleri)-- 
böylece (Kendisine) bir çocuk (37/151-153 & 9/30)! (Bundan tümüyle uzak olup) saygı 
duyulandır O; hayır, --(o Melekler, ve o Peygamberler) ancak şereflendirilmiş hizmetkarlardır. 
27-  Asla önüne geçmezler (onlar) Onun, (hiçbir) deyişte; ve onlar (böylelikle) sadece Onun 
emriyle çalışırlar! 
28-  Bilir (O) onların (tüm) o ellerinin arasında olan (her şeyi), ve ardlarındakileri.  
Ve --(o Melekler, veya o Peygamberler)-- asla aracılık da etmezler, sadece ancak o kimseler için,  
--(Onun böylece ve öncelikle kendilerinden)-- hoşnut kalmış olacağı (20/109)! Ve onlar Onun 
ürpertisinden (daima) korkanlardır. 
29-  Ve (çünki) her kim dese şimdi --(o Meleklerden, veya o Peygamberlerden): Şüphesiz artık 
ben de --(Dini Yaşam adına kendinden “buyruklar” üreterek, ve de “övgü” bekleyerek, böylece 
Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak)-- bir ilahım (28/70) Ondan başka! (derhal) cezalandırırdık 
(Biz) onu da o batakla. (Çünki) böylece cezalandırırız Biz (tüm) o haksızlık edicileri (25/43)! 
30-  Öyleyse, görmediler mi şimdi (böyle) inkar etmiş (74/30-31) o kimseler, şüphesiz o gökler  
ve yer (başlangıçta) bir tekillik idiler, ve --(o Big bangin ardından, ilkin o enerji denizi içinde 
başlatıp, (Al-lah açısından değil, burada böylelikle sadece bize göre, elbette) o uzun dönemlerde 
evrimleştirip oluşturarak)-- böylece ayırdık şimdi (Biz) onların “ikisini” (=galaksimizin, ve sonra 
tüm evrenimizin de yine bu 19 kodu ile taçlandırılmış olan o en özgün Fibonacci dizisine göre, 
yüce Rabbimiz tarafından böylece yine muazzam bir “Simetri” üzere yaratılmış olan 19 kodlu o  
“iki kısmına” da en önemli bir atıf olmalıdır bu Mucizevi beyan en ilkin böylece burada);  
ve de sonra --(bu kez ilkin o su denizi içinde başlatıp, yine (burada böylelikle sadece bize göre, 
elbette) o uzun zamanlarda evrimleştirip oluşturarak)-- yaratıp saçtık (Biz) o sudan o her canlıyı 
(=burada böylece en basitten en komplekse kadar yüce Rabbimiz tarafından en Hikmetli 
evrimsel bir süreçte böylece yaratılmış olan bu her canlının o en önemli özü olan o RNA ve/veya 
DNAlarının da yine bu 19 kodu ile taçlandırılmış olan o en özgün Fibonacci dizisine göre,  
yüce Rabbimiz tarafından böylece yine muazzam bir “Simetri” üzere yaratılmış olan 19 kodlu o 
“iki kısmına” da en önemli bir işaret olmalıdır bu Mucizevi beyan yine, en ilkin böylece burada).  
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Öyleyse, şimdi --(19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli --o en mükemmel Simetrik-- kelimeler/harfler 
Mesajına: 39/23)-- hala inanmayacaklar mı (41/53-54)? 
 
**  Yukarıdaki bu Ayet, yüce Rabbimizin burada böylelikle en ilkin o “gökleri ve yeri” (=bu ifade 
böylece en başta hem içinde bulunduğumuz bu “galaksimizi,” ve hem de sonra en geniş çapta tüm 
“evrenimizi” de kastedebilen çok önemli ve özgün bir terimdir Kitapta), ve daha sonra tüm “canlılığı” 
birbiri ardınca böylece en Hikmetli “evrimsel bir süreçte” yarattığını açıkça işaret eden en kritik ve 
Mucizevi Ayetlerden en temel biri olmalıdır böylece Kuran-Haberde.  
Bunun akabinde, yüce Al-lahın şimdi birbirlerine tam paralel bir biçimde tüm bu Evren Kitabını ve  
Din Kitabını en esas olarak bu 19 sayısı üzerine böylelikle nasıl en Mucizevi bir tarzda yaratmış olduğuna 
daha yakından ve derinden tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Altın Oranlı Bir Mucize,” ve sonra o 
“Altın Hesaplı Bir Mucize” dosyalarını da burada şimdi bu bağlamda da muhakkak görmeliyiz, en ilkin.    
 
31-  Ve kıldık o yerin içinde o kökleşmiş (dağları), sarsmasın diye onları. Ve kıldık onun içinde 
o geniş yolları, ta ki onlar iletilsinler. 
32-  Ve kıldık o göğü (tüm o göktaşlarına, zararlı ışınlara, vs. karşı) korunmuş bir tavan; ama 
onlar onun o “Đşaretlerinden” (=onun içinde yine böylece 19 kodlu olarak, ikişerli, karşılıklı 
“eşler” halinde muazzam bir Simetriyle yaratılmış o galaksi spiralleri, yıldızlar, nebulalar, vs. 
dahi; 12/105 böylece) hala yüz çevirenlerdir. 
33-  Ve Odur o Kimse ki (böylece) yarattı o geceyi ve gündüzü, ve o güneşi ve ayı; hepsi  
--(kendileri için yüce Rabbimiz tarafından yine o en üstün ve hassas (19 kodlu, Altın Oranlı) 
“Matematiksel Hesaplara” göre belirlenmiş)-- o yörüngelerde (Onu) böylece (gezerek) 
saygılamaktadırlar (17/44). 
34-  Ve kılmadık (Biz) hiçbir insan için de senden önce, (burada) sürekli (yaşamı) (21/8).  
Öyleyse, şimdi (sen) ölürsen, onlar (burada) --senin ardından-- sürekli (yaşayanlar) mı  
olacaklar (39/30-31)? 
35-  Her can tadacaktır o ölümü. Ve test edeceğiz (Biz) sizi (burada) kötülüklerle de (=darlık, 
sıkıntı, hastalık, vs.) ve iyiliklerle de (=bolluk, rahatlık, sağlık, vs.) böylece bir deneme  
olarak (29/2-3). Ve sonunda (buna göre, böylece) Bize doğru döndürüleceksiniz (56/83-94)! 
36-  Ama seni gördükleri zaman şimdi (böylece) inkar etmiş (74/31) o kimseler, edinmiyorlar 
seni, sadece bir alay konusu, (şöyle de diyerek): Bu mudur o kimse ki şimdi (böylece) anıyor 
sizin bu ilahlarınızı (9/31 & 21/29 & 25/43)? Ve ama onlar o Pek Acıyanın bu “Anışına” (39/23) 
karşı, onlar hala (böylece) inkarcılar iken (39/59-60)! 
37-  Yaratıldı o insan aceleci (olarak); (işte), ileride göstereceğim Ben size o “Đşaretlerimi” 
(=gelecekte yüce Rabbimiz tarafından yine Onun bu Misak Elçisine, veya bu hususta böylece 
doğrulukla ona tabi olmuş olacak tüm o erdemli Đnananlara (3/144 & 7/196) lutfedebileceği  
19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler müstakbel “Đşaretlerine” de bir atıf olmalıdır 
şimdiden burada böylece yine, en ilkin: 9/125); öyleyse, (şimdi) burada (böyle) acele ettirmeyin 
(onu) (16/1 = 20/114)! 
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38-  Ve onlar (hala) diyorlar: Ne zamanmış bu söz, eğer doğrular idiyseniz? 
39-  Eğer bilse şimdi (böylece) inkar etmiş (74/31) o kimseler o vakti, artık asla savamayacakları 
kendi yüzlerinden o ateşi, ve (ne de) kendi sırtlarından (8/50-51)! Ve (o vakit) artık  
--(bu takdirde; 23/65-67)-- asla yardım edilmeyecekleri! 
40-  Hayır, geliverecektir (bu) onlara ansızın, ve (böylece de) afallatacaktır onları (16/28-29)!  
Ve (o vakit) artık asla güç yetiremeyecekler (onlar) onu geri çevirmeye! Ve onlar  
--(bu takdirde; 22/72)-- artık asla gözetilmeyecekler! 
41-  Ve muhakkak alay edildi o gönderilmişlerle de, senden önceki. Ama (sonra) sarıp kuşattı   
dalga geçmiş o kimseleri, onlardan, o kendisini (hafife alıp) alay ediyor oldukları (Đlahi haber ve 
uyarılar; 6/5)! 
42-  De ki: O halde, artık kim koruyabilecektir sizi o Pek Acıyandan, --şimdi, o sol tarafı 
inkarınıza karşılık-- gece vakti, veya --o sağ tarafı inkarınıza karşılık-- gündüz vakti (7/97-98)?  
Hayır, onlar (yine de) Yetkelerinin bu “Anışından” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23) hala yüz 
çevirenlerdir! 
43-  Yoksa onlar için şimdi (böyle) ilahları (9/31 & 21/29 & 25/43) mı var, (o vakit) menedip  
koruyacak onları Bize karşı? Ama asla güç yetiremezler onlar şimdi (onların) canlarının 
yardımına (5/76)! Ve dolayısıyla, onlar --(o azap vaktinde; 8/50-51)-- artık Bizden (yana) 
--(o şereflendirilmiş Melek, ve Peygamberlerden de)-- asla arkadaşlık bulamayacaklar (21/28)! 
44-  Hayır, (işte), geçimlendirdik (Biz) bu şahısları ve babalarını, ta ki (iyice) uzayıncaya kadar  
onların üzerine ömür. Öyleyse, (şimdi) görmüyorlar mı, şüphesiz Biz geliveriyoruz o yere,  
ve --(bu tip afetlerle, depremlerle, dalgalarla, sellerle, heyelanlarla; 29/40)-- eksiltiyoruz onu  
uçlarından (29/67)? Öyleyse, (şimdi) onlar mıdır galip gelecek olanlar (54/43-46)? 
45-  De ki: O halde, (işte), yalnızca uyarıyorum (ben) sizi (bu) esinlemeyle (43/43-44); ama  
hala işitmiyor o sağırlar bu çağrıyı, şimdi (böylece) uyarıldıkları (34/46) zaman dahi! 
46-  Ve eğer şimdi dokunursa onlara (böyle) bir esinti Yetkenin o çilelendirmesinden (44/10-11), 
mutlaka diyecekler: Vah yazıklar bize; (çünki) şüphesiz biz (böylece) haksızlık ediciler (39/24)  
idik (21/14-15)! 
47-  Ve kuracağız (Biz) adalet tartıları, o kalkış gününde; ve asla haksızlığa uğratılmayacak 
hiçbir can, (en ufak) bir şeyle. Ve (çünki) eğer olduysa bile onun --(o yaptığı iyi, veya kötü iş)--   
bir tane ağırlığınca o hardaldan, mutlaka getirip koyacağız onu da (99/7-8). Ve (işte), yeteriz Biz 
böylelikle --(en Adil ve Doğru)-- hesapçılar (olarak) (40/17, 40)! 
48-  Ve işte, muhakkak verdik (Biz) Musaya ve Haruna o --sollu & sağlı-- (Tevratsal) “Ayırışı,” 
(böylece) bir “Işıltı” ve bir “Anış” (=buradaki 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Anışına” en önemli bir göndermedir böylece yine, en ilkin: 39/23) -kaynağı- olarak,  
şimdi (böylece) sakınıcılar (39/33) için! (=6/154) 
49-  O kimseler ki (her daim) saygıyla ürperiyorlar Yetkelerinden, görünmezde (de) (50/32-33); 
ve onlar o Saatten (22/1-2) (hakkıyla) korkanlardır. 
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50-  Ve işte bu, o “Anıştır” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına”  
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23) verimli kılınmış olan, (böylece) indirdiğimiz onu! 
Öyleyse, (şimdi) siz onu hala (böyle) yabancılayanlar mı olacaksınız (23/68-70)? 
51-  Ve muhakkak verdik (Biz) Đbrahime o düzgün anlayışını, daha önce; ve çünki (Biz) onu  
(böylece) bilenler idik (16/120-121). 
52-  O zaman, o (kalktı) ve dedi o (kendi) babasına, ve halkına: Nedir bu temsili (melek) 
heykelleri (23/24 & 41/14 & ...), o şey ki siz onlara (böylece) kapanıp bağlanıcılar 
(oluyorsunuz)? 
53-  Dediler (onlar): Bulduk biz babalarımızı onlara (böylece) hizmetkarlar (olarak). 
54-  Dedi (Đbrahim): Öyleyse, muhakkak siz ve babalarınız (böylece) açık bir sapkınlık 
içindesiniz! 
55-  Dediler (onlar): Geldin mi (şimdi) sen bize (böylece) gerçekle, yoksa sen (böylelikle)  
sadece oynayıp eğlenenlerden misin? 
56-  Dedi (Đbrahim): Hayır, sizin Yetkeniz o göklerin ve yerin Yetkesidir, o Kimse ki (yaratıp) 
oluşturdu onları! Ve ben de bunun (=Onun “tek Yetkemiz” oluşunun) üzerine (böylece) tanıklık  
edenlerdenim (7/172)! 
57-  Öyleyse, Al-laha (andolsun ki), mutlaka tuzak kuracağım (ben) şimdi o (put) imajlarınıza,   
arkanıza dönüp gitmenizin ardından! 
58-  Ve (böylece) onları param parça etti (Đbrahim), sadece (müstesna) o büyüğü onların; ta ki 
onlar ona dönüp (sorsunlar). 
59-  Dediler (onlar): O halde, (şimdi) kim yaptı bunu bizim (bu) ilahlarımıza? Şüphesiz o 
haksızlık edicilerdendir! 
60-  Dediler: Đşittik (biz) bir genci, onları (eleştirip kötüleyerek) anarken; kendisine deniliyor: 
Đbrahim! 
61-  Dediler (onlar): Öyleyse, haydi (derhal) tutup getirin onu ahalinin gözleri önüne, ta ki  
onlar da (ona yapacağımıza) tanık olsunlar. 
62-  Dediler: Öyleyse, (şimdi) sen mi yaptın bunu bizim (bu) ilahlarımıza, ey Đbrahim? 
63-  Dedi (Đbrahim): Hayır, yaptı onu bu büyükleri! O halde, haydi sorun onlara, eğer 
konuşabiliyor idiyseler. 
64-  Ve (bunun üzerine), derhal döndüler (kendi) canlarına, ve (içlerinden) dediler: Şüphesiz siz, 
işte, (aslında) böylece siz (kendiniz) haksızlık edicilersiniz! 
65-  Ama sonra (yine) eğriliverdiler, (eski) kafalarına göre, (ve yüksek sesle dediler): Muhakkak 
sen de bildin ki, bunlar konuşamazlar. 
66-  Dedi (Đbrahim): Öyleyse, siz (hala) hizmet mi ediyorsunuz Al-lahın dışında, böylece size 
asla fayda veremeyenlere, hiçbir istemle, ve size darlık veremeyenlere? 
67-  Öyleyse, artık zafiyet sizin, ve o hizmet ettikleriniz içindir Al-lahın dışında! Öyleyse, hala 
(bunu) akletmeyecek misiniz? 
68-  Dediler (onlar): O halde, (şimdi) derhal yakın onu, ve (böylece) yardım edin o (kendi) 
ilahlarınıza, eğer bunu (derhal ve azimle) yapıcılar idiyseniz! 
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69-  Bunun üzerine, (Biz de) dedik: Ey ateş, öyleyse, (şimdi) derhal ol bir soğukluk, ve bir selam 
Đbrahimin üzerine! 
70-  Ve (böylece) dilediler onlar ona bir tuzak; ama işte, sonunda (böylece) kıldık (Biz) onları  
en kaybediciler (22/43-44)! 
71-  Ve (sonra) kurtardık onu ve Lutu o yere (=Kudüs ve çevresi; 21/81) doğru, o şey ki verimli 
kıldık onu o kalabalıklar için. 
72-  Ve (sonra) bahşettik ona (oğlu) Đshakı, ve (torunu) Yakubu, bir mükafat (olarak); ve hepsini 
kıldık --(Al-lah katında seçilmiş o en hayırlılardan olarak; 38/45-47)-- düzeltililer. 
73-  Ve kıldık onları öncüler, (böylece) ileten o “Emrimize” (=buradaki 19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Emrine” de en manidar bir göndermedir böylece yine, en ilkin: 
42/52)! Ve esinleyip (emrettik) onlara: Đyilikler yapmayı, ve o destekleyişi ayakta tutmayı, ve  
o arınma payını vermeyi. Ve (çünki) onlar (böylelikle) sadece Bize hizmet ediciler idiler (12/40)! 
 
**  Yüce Rabbimiz tarafından böylece hz. Đbrahime, ve hz. Đshaka, ve hz. Yakuba (üzerlerine Selam 
olsun) vahyedilip öğretilmiş olan tüm o en özgün ve hikmetli Sözlerin, şimdi Onun buradaki 19 kodlu  
bu en mühim ve önemli “Emrine” (42/52) en Mucizevi bir şekilde “iletecek” tarzda kendilerine  
böylece bahşedilip öğretilmiş olduğuna yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Ata 
Peygamberlerin Sözleri” dosyasını bu bağlamda da muhakkak ve tümüyle görmeliyiz, en ilkin.  
 
74-  Ve o Lut; (işte), verdik (Biz) ona da (Kitabi) bir buyruk ve bir bilgi (6/86-89). Ve kurtardık 
onu o şehirden, o ki çalışıyor idi (böyle) çirkinliklere (29/28-29)! Şüphesiz onlar (böylece)  
adi bir halk idiler, kalleşlik ediciler. 
75-  Ama girdirdik (Biz) onu o Acımamızın içine (11/81-83); (ve) şüphesiz o --şimdi de--                
böyle düzeltililerdendir (2/25 = 4/69)! 
76-  Ve o Nuh; (işte), bir zaman seslendiydi o, daha önce. Ve (Biz de) yanıt verdik ona, ve 
kurtardık onu ve ailesini, koca bir kederden. 
77-  Ve yardım ettik ona o halka karşı, o kimseler ki yalanlamışlardı o “Đşaretlerimizi” (11/40)!  
(Çünki) şüphesiz onlar adi bir halk idiler; ve Biz de --(bundan ötürü; 11/38-44)-- boğduk onları, 
topluca! 
78-  Ve o Davud ve Süleyman; (işte), bir zaman buyruk veriyorlardı (onlar) o ürün hakkında,  
onun içine daldığından (ötürü) bir halkın koyunları. Ve onların (bu) buyruğuna (Biz de) tanıklar  
idik (10/61). 
79-  Ve (sonra) kavratıverdik onu (orada) Süleymana (27/15-16)! Ve hepsine de verdik  
(Kitabi) bir buyruk ve bir bilgi (6/84-89). Ve amade kıldık Davudla --(şimdi, torunu olan 
buradaki bu “Misak Elçisi” vasıtasıyla da)-- beraber --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol 
tarafta-- o “dağları,” saygılıyorlar olarak (Onu), ve --o sağ tarafta da-- o “kuşları!” Ve (böylece) 
yapıcılarız (Biz)! 
80-  Ve öğretip bildirdik ona --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgede-- o “zırhların” 
üretimini sizin için, korundurması için sizi --o alt bölgede de-- o baskınızdan! Öyleyse, artık siz 
(bunlar için de Ona) şükrediciler misiniz (7/58)? 
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81-  Ve Süleyman için, esip savurucu bir “rüzgarı,” akıp giden kendi emriyle o yerden (=Kudüs  
ve çevresi) doğru, o şey ki verimli kıldık orayı (34/12). Ve her istem berisinde (böylece)  
en bilicileriz (Biz)! 
82-  Ve o şeytanlardan da, --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta, o alt  
bölgede-- “dalan” o kimseleri onun (emri) altında, ve --o sağ tarafta-- (başka) işler de “yapan,” 
bunun ötesinde/karşısında! Ve (böylece) onları (=o elçileri, ve burada da sizi) koruyup (34/12) 
gözeticileriz (Biz)! 
83-  Ve o Eyyub; (işte), bir zaman (şöyle) seslenmişti (o) Yetkesine: Şüphesiz o ki, dokundu 
bana bir darlık; ve Sen acıyanların en acıyanısın! 
84-  Ve (Biz de) derhal yanıt verdik ona, ve kaldırdık onda olanı, o darlıktan. Ve verdik ona  
--şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- o “ehlini,” ve --o sağ tarafta-- onların  
bir “benzerini/aynısını,” onlarla birlikte; (böylece) bir “Acıma” (olarak) Kendi katımızdan, ve  
bir “Anışlık” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışlığına” da en önemli  
bir hatırlatmadır burada böylece yine, en ilkin: 74/31) --(burada da artık böylece Ona)-- hizmet  
ediciler için (22/77)! (=11/120) 
85-  Ve o Đsmail ve Đdris ve Zulkifl; hepsi de (Onun uğrunda, böyle) kararlılık göstericilerdendi 
(3/146-148). 
86-  Ve (Biz de) girdirdik onları --(Al-lah katında seçilmiş o en hayırlılardan olarak; 38/48)--                
o Acımamızın içine; (ve) şüphesiz onlar --şimdi de-- böyle düzeltililerdendirler (2/25 = 4/69)! 
87-  Ve (isminin içinde) bir “nun” -harfi- sahibi (=Yunus Peygamber, ve Đncilde de daha önce, 
içinde bulunduğumuz bu Son Günde “Đnsanoğlu” lakabıyla da şimdi aynen böylece de geleceği 
haber verilmiş olan --bkz. Đncil-Matta 12/39-40-- bu Misak Elçisine: Metin dair en mucizevi  
bir atıf da olmalıdır böylece bu);  
Hani, bir zaman gitti o kızmış (olarak), ve sandı ki asla (sorumlu tutup) kıstırmayacağız (Biz) 
onu (bundan ötürü). Ama --(sonra, yaptığı bu haraketin yanlışlığını anlayarak, orada derhal  
Al-laha yönelip)-- seslendi o karanlıkların içinde: Yoktur (başka) ilah, sadece Sen (28/70)!  
Saygı duyulansın Sen; şüphesiz ben --(bu meselede böyle aceleci ve hatalı davranarak;  
68/48-50)-- oldum haksızlık edicilerden! 
88-  Ve (bunun üzerine), Biz de derhal yanıt verdik ona, ve kurtardık onu o tasadan. Ve işte, 
böyle --(en güzel ve cömert bir biçimde)-- kurtarırız (Biz) böyle inananları (25/70)! 
89-  Ve o Zekeriya; (işte), bir zaman (şöyle) seslenmişti (o) Yetkesine: Yetkem, öyleyse,  
(lütfen) bırakma beni (yalnız) bir fert (olarak); ve Sen mirasçıların en iyisisin! 
90-  Ve (Biz de) derhal yanıt verdik ona, ve bahşettik ona o Yahyayı, --(kısırlık durumunu 
kaldırıp, bu açıdan artık)-- elverişli hale getirdikten (sonra) onun için o eşini (19/8).  
Şüphesiz onlar hızlı davranıyor idiler iyilikler (yapma) hususunda, ve (daima) dua edip 
çağırıyorlardı Bizi, (rahmetimizi) umut ederek, ve (azabımızdan) çekinerek (17/57)! Ve (onlar) 
Bize karşı (her daim) içten saygı duyucular idiler. 
91-  Ve o kimse ki (=Meryem) korudu ırzını; ve (böylece) üfledik (Biz de) onun içine  
o Ruhumuz (=Cebrail; 19/17) den/vasıtasıyla (66/12). Ve böylelikle (şimdi) kıldık onu ve oğlunu 
bir “Đşaret,” (tüm) o kalabalıklar için (19/21)! 
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92-  Şüphesiz, bu kitleniz artık (böylece) tek bir kitledir, ve Ben de (böylece) -tek- Yetkenizim 
(42/10); öyleyse, artık --(o her ümmet o kendi Kitaplarında böylelikle Al-lahın onlara emretmiş 
olduğu tüm o Đlahi buyrukları titizlikle ve aynen yerine getirerek)-- böylece hizmet edin (sadece)  
Bana (3/79 = 5/44 & 5/47 & 5/48 & 5/68)! 
93-  Ama onlar hala (böylece) parçaladılar o emirlerini (kendi) aralarında (23/52-54); (sonunda, 
onların) hepsi --(bunun hesabını vermek üzere, böylece)-- Bize doğru döneceklerdir (23/55-56)! 
94-  O halde, (şimdi) artık her kim “çalışırsa” o Düzelticilikler için (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara” bir atıftır 
böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26), ve o artık (böylece) bir inanan (2/25) iken, asla 
nankörlük edilmeyecektir onun (bu) “çabasına” (76/22)! Ve şüphesiz Biz onu (aynen) yazıp 
kaydedicileriz (69/19-22). 
95-  Ve yasaktır o (herbir) şehir üzerine (evvelce) onu yıktığımız, (çünki) şüphesiz o (ölüler) 
artık asla (bu hayata) geri dönemezler (23/99-100). 
 
**  Hz. Muhammedin (üzerine Selam olsun), yine içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda  
ortaya çıkıp şimdi kendisinin bu torunu “Misak Elçisine/Mesajına” karşı en azılı bir düşman olacağını 
haber vermiş olduğu (bkz. Buhari) o “Mesih Deccalizm” şahsının veya hareketinin şimdi insanların 
beyinlerini bulandırarak --(özellikle 6/73 Ayetinde gördüğümüz o Gnostik ve Kabbalist kökenli sapkın 
iddialar ve metotlar doğrultusunda)-- şimdi insanlara “ölü anne ve babalarını” dahi (beyinlerine belirli 
frekanslarda elektrik akımı göndererek) böylece halüsinasyon halinde gösterip, sonra da bunun tam bir 
gerçek olduğunu iddia edeceklerine dair vermiş olduğu o en Mucizevi gaybi haberlerine, ve şimdi  
bu sapkın ve yalancı “Mesih Deccalizm” ideolojisinin şimdi yine onun bu torunu “Misak Elçisi/Mesajı” 
vasıtasıyla burada nasıl böylece tamamen deşifre edilip, ardından yüce Al-lahın büyük yardımıyla tam bir 
hezimete uğratılacağına da yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Haşmetli Bir Mucize,” ve 
sonra o “Ulaştıran Bir Mucize” dosyalarını burada şimdi bu bağlamda da muhakkak görmeliyiz, en ilkin.     
 
96-  Ve nihayet artık açıldığı zaman --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- o “Yecuc,”  
ve --o sağ tarafta-- o “Mecuc,” ve onlar (orada da) o her tepeden akın edecekler! 
97-  Ve (böylece) yaklaştı artık o gerçek söz (21/1-2)! Ve o zaman (artık) donup kalmış olacaktır 
(şimdi) böylece inkar etmiş (74/31) o kimselerin gözleri, (şöyle de diyerek): Vah yazıklar bize; 
(çünki) muhakkak biz bir -ilgisizlik- habersizlik içinde idik “bundan” (=23/63-64)! Hayır, biz  
--19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) burada böylece yalanlayıp 
nankörlük ederek-- haksızlık ediciler (39/24) idik! 
98-  O halde, (şimdi) şüphesiz siz, ve o hizmet ettikleriniz Al-lahın dışında (12/40) o batağın 
yakıtı (olacaksınız)! Siz --(buradaki bu vefatın hemen ardından, böylece ve derhal)-- oraya 
varacaksınız (16/28-29)! 
99-  Eğer bu şahıslar --(şimdi, onların burada böylece iddia ettikleri gibi, gerçekten ve böylece 
Al-lahın dışında/yanında, Ona ek/ortak “buyruklar” üretme kudret ve yetkisine sahip kılınmış)--   
“ilahlar” olmuş olsaydılar (9/31 & 25/43), şimdi asla varmazlardı oraya! Ama artık hepsi  
onun içinde --(bundan ötürü; 6/27-28)-- sürekli kalacaklardır (16/28-29)! 
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100-  Onlar için orada (daimi) bir inleme (vardır), ve onlar orada artık --(sağır da olup; 17/97)--  
işitmezler! 
101-  Ama (şimdi) şüphesiz o kimseler ki, (böylece) geçti onlar için --19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler en güzel Anlatısı (39/23) üzerinde burada böylelikle erdemlice 
çalıştıklarından ötürü yine, en ilkin-- Bizden bir güzellik (39/34); işte, o şahıslar o (bataktan)  
uzak tutulacak (olanlardır). 
102-  Đşitmezler onun uğultusunu (bile)! Ve onlar (orada) canlarının tutkuladığı (tüm o nimetler) 
içinde sürekli kalacaklardır. 
103-  Asla hüzünlendiremez onları o en büyük dehşet (dahi). Ve (işte), karşılayacaktır (orada) 
onları o melekler, (şöyle diyerek): O halde, (işte) budur (sizin) o gününüz, o şey ki (böylece)  
söz veriliyor idiniz (19/60-61)! 
104-  (O) gün, kapatıp dürdüğümüzde (Biz) o göğü, yazıt tomarlarının dürülüşü gibi,  
o ilk yaratışta (o Big bang ile; 21/30) başladığımız gibi, tekrar açıp döndürüvereceğiz onu.  
Bir sözdür (bu), böylece Bizim üzerimize; şüphesiz Biz yapıcılarız! 
 
**  Yüce Rabbimiz şimdi içinde bulunduğumuz bu evrenimizi -bizim gözümüzde- 14 milyar yıldır süren 
evrimsel bir süreçte böylece açıp genişleterek yaratmayı dilemiş olmakla birlikte (bkz. 21/30 = 51/47), 
yukarıda vadettiği bu kapatış ve sonra ikinci açışı bu kez -bizim gözümüzde- 14 dakika, veya saniye, veya 
salise vs. gibi en kısacık bir zamanda veya hemen bir anda gerçekleştirmeye de elbette kadirdir (bkz. 
36/79, 82). Yüce Rabbimiz şimdi içinde bulunduğumuz bu evrendeki tüm o doğa fizik kanunlarını daha 
(o Big bangten önce) en ilkin, en ince ayrıntısına kadar takdir edip şimdi burada daima ve büyük 
çoğunlukla --Mucizeler ve olağanüstü Olaylar hariç-- bu sebepleri kullanarak böylece yarattığı gibi  
(bkz. 7/185), dilediği takdirde bunları tamamen es geçip dilediği çok başka --bizim gözümüzde tamamen 
sebepsiz-- en hızlı ve direk her tür “yaratışı” gerçekleştirmeye de elbette dilediği her an böylece güç 
yetirebilen biricik Al-lahtır (bkz. 56/61 & 36/79, 82)! Ve şimdi böyle --sebepleri kullanarak, veya bunları 
tamamen es geçip direk-- hangi tür “yaratışı” tercih etmiş olursa olsun, sonunda böylece yaratmış olduğu  
bu evrende, ve dünyada, ve canlılar, ve bitkiler üzerinde 19 kodlu o muhteşem “Matematiksel Simetri ve 
Hesaplamalarını” muhakkak gösterip, 19 kodlu bu muhteşem Đmzasını böylece muhakkak atmış olacaktır  
o her muazzam eserinin üzerine (bkz. 41/53 = 51/49 & 51/20-21 & 12/105 & ...)!   
 
105-  Ve muhakkak yazdık (Biz) o Zeburun içinde, o Anışın (=Tevrat; 21/48) peşinden:  
Şüphesiz --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- o “yer,” (işte), miras alacaktır onu Benim (böyle) 
düzeltili hizmetkarlarım (bkz. Mezmurlar-Zebur 37/22 = 72/15-16 & Kuran-Haber 2/25-26)!  
 
**  Yukarıda yüce Rabbimiz tarafından böylece işaret edilmiş olan bu özel “yerin” (=elArd), şimdi içinde 
bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, böylelikle hz. Davudun da (üzerine Selam olsun) soyundan olacak 
bu “Misak Elçisinin/Mesajının” yerleşmiş olacağı o en Batıdaki o özel “yere” de (=elArd) (bkz. 28/57), 
böylece yine ilkin hz. Davudun (üzerine Selam olsun), ve de nihai olarak elbette yine hz. Muhammedin 
(üzerine Selam olsun) o en Mucizevi gaybi haberlerinde de nasıl böylece ve açıkça işaret edildiğine de 
yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Mucizevi Bir Mühür,” ve sonra o “Haşmetli Bir Mucize”  
dosyalarını burada bu bağlamda da muhakkak görmeliyiz, en ilkin.    
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106-  Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak bir “Ulaştırı” (=19 kodlu, o ikişerli,  
benzeşmeli kelimeler/harfler “Ulaştırısına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 14/52) vardır,  
(Ona) hizmetkarlar (22/77) halkı için! 
107-  Ve göndermedik (Biz) seni, artık (böylelikle) bir “Acıma” (10/57-58) olarak, (tüm) o 
kalabalıklar için (13/7)! 
108-  De ki: Đşte, muhakkak şimdi (şu) esinleniyor bana: Đlahınız artık (böylelikle) yalnızca  
tek Đlahtır (28/70)! Öyleyse, artık siz (böylece) Ona teslim olanlar mısınız (3/84-85)? 
109-  Ama eğer (yine de) yüz çevirirlerse, de ki: O halde, (işte), duyurdum (ben) size, 
doğruluk/eşitlik üzere. Artık bilemem (pek) yakın mıdır, yoksa (biraz) uzak mıdır o söz 
verildikleriniz (44/10-16 & 4/47 & 8/50-51 & ...)! 
110-  Şüphesiz (ancak) O bilir açığa vurulanı da o deyişten, ve bilir (tüm) o gizlediklerinizi de. 
111-  Ve (ben) bilemem; belki de, o (böylece) bir denemedir (21/35) sizin için, ve bir geçimliktir  
bir süreye kadar (20/131). 
112-  De ki: Yetkem, öyleyse, artık (Sen) buyruk ver, o “Gerçek” (39/41) ile/üzere! Ve Yetkemiz 
o Pek Acıyandır, yardımına güvenilendir sizin (tüm) o nitelendirdiklerinize (21/18, 22 & ...) 
karşı! 

 
 
 

BÖLÜM   22 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.                                                 
1-  Ey ahali, öyleyse, artık derhal (böylece) sakının Yetkenizden (2/177); çünki şüphesiz, 
(yaklaşmakta olan) o Saatin (54/1) sarsıntısı büyük bir şeydir! 
2-  (O) gün, gördüğünüzde onu, bırakıp kaçacaktır o her emzirici (ana) emzirdiği (yavrusundan), 
ve düşürecektir o her yük sahibi (can/kadın) o kendi (taşıdığı) eşyasını/yavrusunu. Ve görürsün 
ahaliyi (o vakit) sarhoşlar (olarak), ama onlar değildir sarhoşlar; ve fakat işte, Al-lahın o 
çilelendirmesi (44/10-16) (böylece) pek şiddetlidir! 
3-  Ama ahaliden kimi (var ki) şimdi hala (böylece) mücadele ediyor Al-lah hakkında (40/35), 
bir “Bilginin ” (4/166) dışındakilere dayanarak (45/6-7), ve (böylece) izliyor o her kaypak  
şeytanı (6/112-113)! 
4-  Halbuki, yazıldı onun hakkında: Şüphesiz o ki, şimdi her kim (böylece) kendisine  
(dost, arkadaş) rehber edinirse onu (7/30), şüphesiz o (böylelikle) saptıracaktır onu (17/64),  
ve (sonunda) iletecektir onu (böylece) o çılgın alevin çilesine (14/22)! 
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5-  Ey ahali, eğer (şimdi) bir şüphe içinde idiyseniz o “uyandırılıştan” (6/36) yana; (bilin ki), 
şüphesiz (bundan evvel, burada) Biz yarattık sizi bir topraktan (=yer toprağında mevcut tüm o 
elementlerden), sonra bir damlacıktan (=sperm hücresi), sonra bir asılgandan (=embriyo),  
sonra o vakit (kısmen) biçimlendirilmiş ve henüz (tamamen) biçimlendirilmemiş olan bir 
bebecikten, böylece --(burada yine o “Đşaretlerimizi” de; 5/75)-- açık edelim diye sizin için!  
Ve (sonra) tutuyoruz o rahimlerin içinde istediğimizi, adı konulmuş bir süreye kadar;  
sonra çıkarıyoruz sizi bir bebek (olarak), sonra ulaşmanız için o erginlik döneminize.  
Ve sizden kimi (var ki) vefat ettiriliyor (çocuk veya genç yaşlarında), ve sizden kimi (var ki) 
çevriliyor ömrün o en düşük (ihtiyarlık veya kocamışlık) dönemine, ta ki (o vakit) artık 
bilmeyinceye dek bir bilginin peşinden, hiçbir istemi (16/70). Ve görürsün o yeri  
kupkuru (olarak), ama indirdiğimiz zaman (Biz) şimdi onun üzerine o suyu, derhal titreşti  
ve kabardı, ve bitirdi --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta ve o sağ tarafta-- o her   
alımlı “eşten” (2/25)! 
6-  Bu, çünki şüphesiz Al-lah, işte Odur -tek- Hak (olan)! Ve şüphesiz O --şimdi, yine 19 kodlu  
o Tablolarda da, böylece-- hayatlandırıyor --o sol tarafta-- o “ölüleri” de (7/57); ve şüphesiz O, 
(böylece) her istem üzerinde tam ölçücüdür! 
7-  Ve şüphesiz, o Saat (böylece) gelivermektedir (22/1-2); yoktur hiçbir şüphe onun hakkında.  
Ve şüphesiz, Al-lah --(buradaki bu vefatlarının hemen ardından, öte tarafta, o Cehennemde,  
veya o Cennette; 16/28-29 X 32 böylece ve derhal)-- “uyandırmaktadır” o kabirlerin içindeki 
kimseleri (36/48-54)! 
8-  Ama ahaliden kimi (var ki) hala (böylece) mücadele ediyor Al-lah hakkında (40/56),  
bir “Bilginin ” (4/166) dışındakilere dayanarak (45/6-7), ve (olmaksızın kendi yanında böyle)  
bir “Đleti” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin ve hassaten: 39/23), ve (böylece) bir ışıklandırıcı “Yazıt” (42/52)! 
(=6/148) 
9-  Gururla yanını dönerek, (böylece) saptırması için Al-lahın (bu) yolundan (3/99). Öyleyse, 
artık onun için --(bu takdirde; 4/18)-- bu yakın zaman içinde bir aşağılanma (vardır), ve  
(sonra da) tattıracağız (Biz) ona, o kalkış gününde, o yakıcı çileyi! 
10-  Bu, senin (kendi) ellerinin (böylece) takdim ettiğinden ötürüdür (22/72 & 85/4-10 & ...);  
ve (çünki) şüphesiz, Al-lah asla haksızlık edici değildir hizmetkarlara (40/17, 40)! 
11-  Ama ahaliden kimi (var ki) hizmet eder Al-laha, (ancak) bir kaypaklık üzere. Ve eğer  
isabet ederse ona bir iyilik, (huzur bulup) yatışır onunla; ve eğer isabet ederse ona bir deneme, 
(hemen) yüz üstü geri dönüverir. O halde işte, --(bu takdirde; 29/2-3 & 89/15-16)-- kaybeder (o) 
artık bu yakın zamanı, ve de o sonraki zamanı. (Đşte) budur, o açık kaybediş! 
12-  Ve de (o deneme anında) hemen dua edip çağırır Al-lahtan başka, ona asla darlık 
veremeyecek olanları, ve ona asla fayda veremeyecek olanları (5/76). (Đşte) budur, o uzak 
sapkınlık! 
13-  Veya da çağırır (böylece) darlığı daha yakın (olan) bu kimseleri faydalarından (9/34);  
O halde, artık --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol taraf aleyhine-- ne adi bir rehberci, ve  
--o sağ taraf aleyhine-- ne adi bir kılavuzcudur -onlar- (42/21)! (=6/26) 
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14-  Ama şüphesiz, Al-lah girdirecektir şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için  
“çalışmış” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak  
o Dosdoğru “çalışmalara” bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseleri  
o bahçelere, altından nehirler akan! Şüphesiz, Al-lah yapar, dilediğini. 
15-  Öyleyse, (şimdi) kim sanıp umuyor idiyse, asla yardım etmeyecek (diye) Al-lah ona  
(=Misak Elçisi; 7/158) bu yakın zaman, ve de o sonraki zaman içinde (52/30-31 & 40/51);  
öyleyse, (haydi) derhal yönelsin (o) şimdi (fiziksel, veya zihinsel) bir bağla o göğe doğru, sonra  
--(Al-lahın şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, ona olan o büyük Armağan ve yardımını; 48/2-3)--                            
(gücü yetiyorsa) kessin, ve gözlesin: (Gerçekten) giderip yok edebiliyor mu bu tuzağı  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda, o her iki tarafta-- (böylece) öfkelenip durduğu bu şeyi (=48/29)? 
16-  O halde, (işte), artık böylece indirdik (Biz) onu (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır yine, en başta, burada böylece indirilmiş olan: 39/23) 
(böylelikle) apaçık “Đşaretler” (3/7) olarak! Ve şüphesiz, (bunun ardından), artık Al-lah  
(böylece) iletir (39/23), dilediği kimseyi (13/27)! 
17-  Şüphesiz, artık (böylece) inanmış (3/84) o kimseler, ve -Ona- bağlanmış (=yahudi; 7/156)  
o kimseler, ve o yönelişçiler (=araplar; 9/98-99), ve o yardımcılar (=hristiyanlar; 3/52),  
ve o aymazlar (=mecuslar), ve o ortak koşmuş (=hindu, budist, ve ateist, agnostik, vs.) o 
kimseler; (işte), şüphesiz Al-lah --(bu Kendi en özgün Buyruğuyla hükmedip)-- artık (böylece) 
ayırt edecektir onların arasında, o kalkış gününde (3/84-85)! Şüphesiz, Al-lah her istem üzerinde  
bir tanıktır. 
18-  O halde, (şimdi) görmedin mi, şüphesiz Al-lah; (işte), eğilmektedir Onun için o göklerin 
içindeki kimseler ve o yerin içindeki kimseler (13/15), ve o güneş ve o ay ve o yıldızlar,  
ve o dağlar ve o ağaçlar (55/6), ve o canlılar (16/49), ve ahaliden bir çoğu. Ve bir çoğu ise,  
(işte), artık --(bu durumda; 10/7-8 & 18/57 böylece)-- hak oldu onların üzerine o çile (11/119). 
Ve her kimi --(Kendisini ve o Đşaretlerini böylece rezil etmeye çalıştığından ötürü; 31/6)--                  
rezil ederse Al-lah, artık yoktur onun için hiçbir şereflendirici! Şüphesiz, Al-lah yapar, istediğini. 
19-  (Đşte), bu iki grup şimdi (böylece) tartışıp çekişenlerdir; çekiştiler onlar Yetkeleri hakkında!  
O halde, artık --(bu iki gruptan, böylece)-- inkar etmiş (2/26-27) o kimseler; (işte), kesilip biçildi 
onlar için o ateşten giysiler. Ve dökülecektir başlarının üstünden o kaynar sular. 
20-  Haşlanacaktır onunla o karınlarının içindekiler, ve derileri. 
21-  Ve onlar için demirden kamçılar da (vardır). 
22-  Her vakit dilediklerinde çıkmayı oradan, o tasadan, derhal (tekrar) döndürülecekler onun 
içine, (şöyle denilerek): Öyleyse, --(bu yaptıklarınızdan ötürü; 22/72 & 60/2 & 85/4-10 & ...)--  
tadın (şimdi) o yakıcı çileyi! 
23-  Ama şüphesiz, Al-lah girdirecektir şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için  
“çalışmış” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak  
o Dosdoğru “çalışmalara” bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseleri  
o bahçelere, altından nehirler akan! Takınacaklar (onlar) orada o bilezikleri/künyeleri  
(som) altından, ve o incileri, ve elbiseleri orada (halis) ipekten (olacaktır). 
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24-  Ve işte, (böylece) iletildiler onlar --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgelerde--                           
o “temiz” olan -yemişlere- (14/24-25) o “Deyişten” (14/27), ve (böylece) iletildiler onlar  
o En Övülenin (bu) yordamına (6/161)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (23-24), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o   
“Enfes Bir Mucize” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık yine orada  
böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
25-  Ama şüphesiz, şimdi (böylece) inkar etmiş (14/28-29) o kimseler, ve alıkoyanlar Al-lahın   
(bu) yolundan (3/99), ve --(Batıdaki bu mübarek Şehirde tesis edilmiş olacak; 2/144)--  
o kutsal “Eğili ş Yapısından,” o şey ki artık kıldık (Biz) onu (tüm) ahali için eşit/denk olarak,  
(Al-lah için) kapanıp bağlanıcı olacaklar için orada, ve dışarıdan gelecek olanlar için de (8/34);  
o halde, artık kim ararsa ona karşı (böyle) bozup çarpıtıcılığı, (böyle) haksızlıkla (41/40), 
tattıracağız (Biz de) ona acıklı bir çileden! 
26-  Ki (işte), şimdi (böylece) belirlettik (Biz) -sana- o Đbrahimin -yolu/anısı- için (6/161) 
--(Batıdaki bu mübarek Şehirde tesis edilmiş olacak)-- bu Evin (3/96-97) yerini, (şöyle diyerek 
sana): O halde, asla ortak koşmayacaksın Bana (18/26), hiçbir istemle! Ve (daima) temiz tut  
bu Evimi (3/96-97) o --(artık burayı Ziyaret için böylece gelip; 3/97)-- dolaşacak olanlar için,  
ve o --(dua ederek Onun huzurunda)-- ayakta durucular için, ve --şimdi, bilhassa 19 kodlu  
o Tablolar uğrunda da çalışarak, böylece o sol tarafta-- (Ona) “yöneliciler,” ve --o sağ tarafta--   
(Ona) “eğiliciler” (48/29) için! 
27-  Öyleyse, artık (böylece) duyurup ilan et (tüm) o ahalinin içinde bu “Ziyareti” (2/197),  
ki geliversinler sana, piyadeler (olarak), veya o her taşıtın üzerinde, geliversinler artık 
--(küresel çapta; 13/7)-- o her uzak mesafeden!  
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından böylelikle mutlak olarak 
gönderileceği vadedilmiş bu en kritik ve önemli “Misak Elçisinin/Mesajının” şimdi yerleşmiş olacağı  
Batıdaki bu en mübarek Şehrin, ve bunun içinde artık tüm insanlık için böylece tesis edilmiş olacak  
bu en mübarek Evin, şimdi ilkin bu “Misak Elçisinin” o şerefli atası hz. Davud (üzerine Selam olsun),  
ve de elbette yine en nihai olarak o şerefli atası hz. Muhammed (üzerine Selam olsun) tarafından  
en evvelden beri nasıl açıkça ve en Mucizevi bir tarzda aynen ve böylece işaret edilip kuvvetle 
onaylanmış olduğuna da yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Mucizevi Bir Mühür,” ve sonra  
o “Haşmetli Bir Mucize,” ve sonra da o “Đstisnai Bir Mucize” dosyalarını burada şimdi bu bağlamda da 
muhakkak görmeliyiz, en ilkin. 
 
28-  Artık (böylece) tanık olmaları için (burada, Al-lah katından) birçok faydalara kendileri için, 
ve anmaları için Al-lahın adını (böylece) bilinen günlerin içinde (2/203), onları beslediği üzere  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o her iki tarafta-- o “davar” hayvanlarından (6/143-144)!  
Öyleyse, artık (her istediğiniz vakit) yiyin (böylelikle) onlardan (6/118), ve (her daim) yedirin 
sıkıntı içindeki fakiri de. 
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29-  Sonra (böylece) kılıp bitirsinler (bu) vazifelerini (2/198-200), ve yerine getirsinler  
(böyle) adaklarını (2/270), ve (en sonunda, yine bu zaman zarfı içinde; 2/203) dolaşsınlar  
o kutsal Evi (3/96-97)! 
30-  Böyledir; ve artık kim büyük saygıyla gözetirse Al-lahın (bu) yasaklarını (5/2), o daha/en 
iyidir kendisi için Yetkesinin katında! Ve (onlardan yemeniz üzere) yasal kılındı sizin için (tüm) 
o davarlar, sadece (müstesna) böylece aktarılıp (yasak kılınmış) olanlar sizin üzerinize (5/3).  
Öyleyse, artık uzak durun o (put) imgeler (29/17) pisliğinden, ve uzak durun o asılsız  
deyişlerden (10/18 & 13/33)! 
31-  Birleyiciler (olarak) Al-lah için (6/161), asla Ona (buyruğunda) ortak koşucular olmayarak 
(18/26)! Ve (çünki) artık kim (böylece “buyruğunda” başkalarını) ortak koşarsa Al-laha (42/21), 
o artık sanki düşmüş gibidir gökten ve kapmış onu bir akbaba, veya sürüklemiş onu o fırtına  
(Al-lahın rızasından) uzak (67/11) bir yere! 
32-  Böyledir; ve artık kim büyük saygıyla gözetirse Al-lahın (bu) “sembollerini” (2/158),  
şüphesiz o kalplerin (böylece) sakınmasındandır (39/33)! 
33-  Sizin için o (davarlarda) böyle nice faydalar vardır, adı konulmuş bir süreye kadar (16/5-6).  
Sonra onların (hediye olarak) varacakları son yerleri --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst 
bölgedeki-- o kutsal Eve doğrudur! 
34-  Ve o her kitle için (Biz) böylece kıldık birer yöntem (5/48), anmaları için Al-lahın adını  
onları beslediği üzere (böylelikle) o “davar” hayvanlarından (6/143-144)! Öyleyse, sizin Đlahınız 
artık (böylece) tek Đlahtır (28/70); o halde, artık hepiniz (böylece) Ona teslim olun (3/84)!  
Öyleyse, şimdi (böylelikle) müjdele (2/25) o alçak gönüllüleri! 
35-  O kimseler ki, (şimdi) anıldığı zaman Al-lah, (derhal) ürperiverir kalpleri. Ve (böylece) 
sabredicilerdir kendilerine isabet eden (musibetlere) karşı (2/155-156), ve (her daim) ayakta 
tutuculardır o destekleyişi (33/56), ve onları beslediklerimizden (böylece) harcarlar (2/267). 
36-  Ve işte, o büyükbaş (hayvanlar), kıldık Biz onları da sizin için Al-lahın o “sembollerinden;” 
sizin için onlarda bir iyilik (vardır). Öyleyse, artık (her daim) anın Al-lahın adını onların da 
üzerine, onlar bir dizi halinde (durup kurban edilirlerken); ve düşüp yattıkları zaman yanları 
üzerine, artık yiyin onlardan da, ve yedirin o kanaatkarı ve düşkünü de.  
Đşte, böylece amade kıldık (Biz) o (büyükbaş hayvanları) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sol tarafta-- sizin için, ta ki siz şükredesiniz! 
37-  Asla erişmez Al-laha onların etleri ve kanları, ve fakat --(Al-lahın adını onların üzerine 
anarak, böylece de Onun emirlerini yerine getirdiğiniz için; 22/36)-- erişir Ona sakınma sizden!  
Đşte, böylece amade kıldı (O) o (büyükbaş hayvanları) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sağ tarafta-- sizin için, ta ki artık yüceltmeniz için Al-lahı, (böylece de) sizi “ilettiği” (39/23) 
üzere! Öyleyse, artık müjdele --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler en güzel 
Anlatısı (39/23) üzerinde böylelikle burada erdemlice çalışarak yine, en ilkin-- o güzellik 
edicileri (39/34-35)! 
38-  Şüphesiz, Al-lah savunmaktadır artık (böylece) inanmış (2/25-26) o kimseleri. (Çünki) 
şüphesiz, Al-lah sevmez --(böyle saldırgan ve zorba mizaçlı; 22/72 & 60/2 & 85/4-10 & ...)--   
o her pek ihanetçi, pek inkarcıyı (2/26-27)! 
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39-  O halde, izin verildi artık kendilerine karşı savaşılan o kimselere, çünki şüphesiz onlar 
(böylece) haksızlık edildiler diye (2/190). Ve şüphesiz, Al-lah onların yardımına mutlak  
güç yetiricidir. 
40-  O kimseler ki çıkarıldılar diyarlarından, haksız yere, sadece (şöyle) demelerinden ötürü:  
Bizim -tek- Yetkemiz artık (böylece) Al-lahtır (42/10)! Ve eğer (şimdi) olmasaydı Al-lahın  
defetmesi o ahaliyi, onların bazısını bazısıyla, mutlaka derhal yıkılıp gitmiş olurdu --(şimdi  
bu “Misak Elçisine/Mesajına” böylece doğrulukla tabi olmuş olacak; 2/62 tüm)-- o kiliseler ve  
o havralar ve o camiler, ve (bu) “Eğili ş Yapıları” (17/1), anılan onun içinde Al-lahın adı, çokça! 
Öyleyse, artık mutlaka yardım edecektir Al-lah (böylece) Kendisine yardım edenlere (61/14). 
Şüphesiz, Al-lah mutlak --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da-- en Kuvvetlidir,  
--o sağ tarafta da-- en Üstündür! 
41-  O kimseler ki, eğer (şimdi) imkan verip yerleşik kılarsak onları o yerde (28/57 & 4/100),   
(yine her daim) ayakta tutarlar o destekleyişi (2/238) ve verirler o arınma payını (8/41), ve 
emrederler (bu) tanınmış pratiği (5/44-48 & 7/196 & 39/44 & ...), ve caydırırlar (bu) 
yabancılanmış pratikten (9/31 & 18/102 & 10/18 & ...). O halde, artık Al-lah içindir (tüm) o 
emirlerin sonucu (65/8-10)! 
42-  Ama eğer şimdi (yine de) yalanlarlarsa seni, (bil ki), muhakkak yalanlamıştı onlardan önce  
Nuh halkı, ve Ad ve Semud da; 
43-  Ve Đbrahim halkı, ve Lut halkı da, 
44-  Ve Medyen arkadaşları da; ve yalanlanmıştı Musa da. Ve bunun üzerine, (Ben de) önce  
süre verdim o inkarcılara, sonra da yakalayıp aldım onları. Öyleyse, nasıl idi sonunda (Benim de) 
--(bundan ötürü; 40/5)-- onları (böylece) yabancılayıp reddedişim (29/40)! 
45-  Ve nice (vardı ki) o şehirlerden, yıktık (Biz) onu, ve onlar (böylece) haksızlık edici (8/54) 
(olduğundan). Ve (işte), onlar yıkıktır (şimdi) çatıları üzerine, ve başıboş kuyular, ve ıpıssız  
saraylar (haline dönmüş vaziyette)!   
46-  Öyleyse, gezmediler mi (şimdi) o yerin içinde, ki olsun onların kalpleri --şimdi, 19 kodlu  
o Tablolarda da, o sol tarafı da-- “akledecekleri” onunla, veya kulakları --o sağ tarafı da--  
“i şitecekleri” onunla (10/42-43)? Ama şüphesiz o ki, (ilkin) körleşmez o gözler, ve fakat böylece  
körleşir o kalpler, o şey ki --(Al-lahın bu “Anışına” karşı en baştan beri zaten böylece ve iyice 
körelmiş ve katılaşmış vaziyette; 39/22 & 41/5 böylece)-- onların o göğüslerinin içindeler! 
 
**  Yüce Rabbimiz tüm insanlarda “aklın” kaynağı olarak gerçek ve asıl manada ilkin o 
“zihinleri/beyinleri” (=efideten; 46/26), daha sonra ise sembolik manada da yukarıda böylece bu  
“kalpleri/gönülleri” (=qulubun; 22/46) en Hikmetli bir tarzda böylelikle ardarda ve beraberce 
verebilmektedir böylece, Kuran-Haberde. Nitekim, yüce Rabbimizin tüm insanlarda yine “görmenin” 
kaynağı olarak da gerçek ve asıl manada ilkin o “gözleri” (=ebsar; 46/26), daha sonra ise sembolik 
manada da yukarıda yine bu “kalpleri” (=qulub) böylece de işaret etmiş olması yine aynen burada 
böylelikle ve doğrulukla anlamamız gereken önemli hususlardandır, en başta. 
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47-  Ama (şimdi) acele istiyorlar (onlar) senden (bu) çileyi (44/10-16); ve asla bozup çeliştirmez  
Al-lah o sözünü. Ama --(burada şunu da asla unutma ki)-- şüphesiz, 1 gün Yetkenin katında  
sizin o saydıklarınızdan 1000 sene gibidir! 
 
**  Yüce Rabbimizin yukarıda böylece vermiş olduğu bu “1 Gün” = “1000 Sene” ölçüsünün sadece  
Onun burada dünya tarihindeki tüm beşeri olayları ve işleri denetlerken kullanmış olduğu temel bir ölçü 
olduğunu (32/5), ve dolayısıyla, buradan Kuran-Haberde sıkça vurgulanmış olan o Son “Gün” (=Yevmi 
elAhir; örneğin, bkz. 2/62) ifadesinin böylece içinde bulunduğumuz dünya tarihindeki bu en kritik  
Son “Günü” (=BinYılı) da net olarak kastedebileceğini --(daha önce Zebur, ve Đncilden de; örneğin, bkz. 
Mezmurlar 90/4 & Yuhanna 6/44-45)-- böylelikle artık yine en açık bir şekilde de anlayabiliyoruz  
burada, en ilkin.  
Bunun ötesinde ise, bir de yüce Rabbimizin daha o Big bangten önce gerçekleştirmiş olduğu o  
--“iza qada emren” (=O bir işi planlayıp bitirdiği zaman) olarak vurgulanmış olan-- o “zihinsel yaratış” 
safhasındaki o toplam 6 “Günün” de, şimdi böylece burada bize 6 “BinYıl” gibi gelebilecek, 
hissedilebilecek “Günler” hükmünde olmuş olabileceğini böylelikle de yine net olarak ve en açık bir 
şekilde kavrayabiliyor olmalıyız burada, en başta (bkz. 2/117 & 41/9-12).  
Bunun dışında ise, şimdi artık o Big bangten sonra burada böylece bu evren tarihindeki tüm kozmik 
olayları ve işleri esas alarak düşündüğümüzde ise, yüce Rabbimizin (böylece tüm bu evrenin/evrenlerin 
dışında ve üstünde olan; 70/4) o yüce Makamında, Katında “1 Gün” bu açıdan belki de şimdi bizim 
burada sayacağımızdan “1 Milyar,” veya belki de “1 Trilyon,” veya belki de daha ötede bir ölçü de 
olabilir. Nitekim, şimdi yüce Rabbimizin o yüce Makamında, Katında burada ileride vuku bulacak olan  
o Kıyamet Saatinin gelme vaktinin sadece bir “göz açıp kapama” kadar, veya daha da yakın ve en kısacık 
bir süre/an olarak görüldüğünü de bu bağlamda daha önce bu Ayette de (16/77) açıkça idrak etmiştik.  
 
48-  Ve nice (vardı ki) o şehirlerden, (önce) --(bunun için; 6/42)-- süre verdim (Ben) onlar için, 
ve onlar (böylece) haksızlık edici (6/21) iken, ve sonra da (artık) --(bu derin aymazlıklarından  
ötürü; 6/43-44)-- yakalayıp aldım onları! Ve (böylece) Bana doğru (oldu) (onların) o son  
varış yeri (36/31-32). 
49-  De ki: Ey ahali, öyleyse, (işte), ben sizin için artık (böylelikle) yalnızca açık bir  
uyarıcıyım: 
50-  O halde, şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara” bir atıftır 
böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler; işte, onlar için bir bağışlanma, ve şerefli  
bir besin (var olacaktır)! 
51-  Ama şimdi (böylece) çabalamış o kimseler (Bizim) o “Đşaretlerimize” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 6/4 = 26/5) karşı, (Bizi) aciz bırakabilmek için; işte, o şahıslar da --(bunlardan ötürü;  
10/27 & 22/72 & 85/4-10 & ...)-- o korlu alevin arkadaşları (olacaklardır)!  
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52-  Ve göndermedik (Biz) senden önce de hiçbir gönderilmiş, ve (ne de) bir havadisçi ki,  
(Al-lahtan) dilediği zaman (o), (bazen) atardı o şeytan da (bazı yanlış şeyleri) onun o dilekleri 
içine. Ama (sonra) derhal iptal eder Al-lah şeytanın o attıklarını, sonra --(açıkça ve sağlamca 
ortaya koyarak)-- buyruklaştırır Al-lah o “Đşaretlerini” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin:  
6/4 = 26/5)! Ve Al-lah (böylece) --şimdi, o sol tarafta da-- en Bilendir, --o sağ tarafta da--                                
en Buyurgandır! 
53-  Çünki (böylece) kılacaktır (O) şeytanın o attıklarını bir deneme/sınama (sebebi)  
şimdi (böylece) kalplerinin içinde bir hastalık (olan) o kimseler (=74/31) için, ve --(böylece  
Al-lahın bu “Anışına” 39/23 karşı)-- kalplerini --(zaten en baştan beri, böylece ve iyice)-- 
katılaştırmış olanlara (39/22). Ve şüphesiz, (bu) haksızlık ediciler (39/24) --(bu nedenle de, 
burada Al-lah ve bu “Elçisine/Mesajına” karşı --en baştan beri sergiledikleri bu katılıklarından; 
41/5 vazgeçip, burada derhal doğrulukla ve dürüstlükle dönüp Ona yönelmedikleri sürece; 3/89--                   
böylece de yine)-- uzak bir ayrılık içinde (kalacaklardır). 
54-  Ama bilecektir kendilerine o “Bilgi” (4/166) verilmiş o kimseler: Şüphesiz o mutlak  
bir “Gerçektir” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 39/41) Yetkenden; ve mutlak inanacaklardır ona, ve gönül verecektir ona 
kalpleri. Şüphesiz, Al-lah --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) 
burada böylece yine, en ilkin-- (nihayetinde, her daim ve böylece) mutlak “ileticidir” (39/23) 
inanmış o kimseleri, (böyle) ayakta duran bir yordama (6/161)! 
 
**  Daha önceki tüm o büyük Elçi ve Peygamberlerde de olduğu gibi, yüce Rabbimiz şimdi bu 
vadedilmiş “Misak Elçisinin” de yukarıda belirtilen tazda o şeytanın müdahelesiyle bazen Metinsel veya 
Matematiksel “Đşaretler” konusunda gayri ihtiyari bazı yanlışları veya hataları da eğer olmuşsa, bunları  
daha sonra mutlak olarak düzeltip tekrar Kendi katından en doğru ve en sağlam şekliyle muhakkak  
ortaya koyduracak, ve yukarıda belirttiği o Hikmet üzere, bunun ardından tüm o samimi ve erdemli 
kullarını bununla yine nihayetinde, her daim ve böylece mutlak en Doğruya böylelikle de iletmiş  
olacaktır (bkz. 22/52-54 = 48/1-3, 47/5-6)!   
 
55-  Ama asla son bulmayacaktır şimdi (böylece) inkar etmiş (74/31) o kimseler bir kuşku içinde 
kalmaktan buna (=39/23) karşı, ta ki onlara geliverinceye kadar o Saat (22/1-2), ansızın,  
veya onlara geliverinceye kadar (böyle) kısır bir günün Çilesi (44/10-16)! 
56-  Yönetim, o gün, artık (sadece) Al-lah içindir (36/48-54); O, buyruk verecektir onların 
arasında. Ve işte, inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara” bir atıftır böylece 
burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler; işte, (onlar) artık o armağan bahçeleri içindedirler! 
57-  Ama şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler, ve yalanlamışlar o “Đşaretlerimizi”  
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5); o şahıslar, (işte), onlar için --(bundan ötürü; 31/6-7)--                  
rezil edici bir çile (var olacaktır)! 
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58-  Ve şimdi (böylece) göç etmiş o kimseler Al-lahın o yolunda (4/100), sonra öldürülmüş,  
veya ölmüş; (işte), mutlaka besleyecektir onları Al-lah, güzel bir besinle (3/169-170).  
Ve şüphesiz Al-lah, (işte), Odur şimdi (böylece de) en iyi “besleyen” (2/25)! 
59-  Mutlaka --(buradaki vefatlarının hemen ardından, derhal ve böylece)-- girdirecektir onları 
(en güzel) bir yere, ondan hoşnut olacakları (16/32)! Ve şüphesiz, Al-lah mutlak en bilendir,  
en ılımlıdır. 
60-  Böyledir; ve artık kim (en adil ve denk bir tarzda) karşılık verirse o kendisine yapılmış 
olanın (tam) aynısıyla/benzeriyle (42/40-41), ama sonra (yine, haksız yere) saldırıda bulunulursa 
kendisine; mutlaka yardım edecektir ona Al-lah. Şüphesiz, Al-lah --(bu durumda, o haksızlığa 
uğramış olanı, ve haksızlık ettikten sonra bundan pişmanlık duyarak, burada en kısa zamanda  
doğrulukla dönüp böylece Ondan bağışlanma dilemiş olacak olanı da; 6/54 & 3/135)-- mutlak  
en affedicidir, en bağışlayandır. 
61-  Bu, çünki şüphesiz, Al-lah --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- böylece bağlamaktadır  
--o sol tarafta-- o “geceyi,” --o sağ tarafta-- o “gündüze;” ve bağlamaktadır --o sağ tarafta--                          
o “gündüzü,” --o sol tarafta-- o “geceye!” Ve şüphesiz, Al-lah en işiticidir, en görendir. 
62-  Bu, çünki şüphesiz Al-lah, (işte), Odur böylece (tek) gerçek (Rehber) (6/62);  
ve şüphesiz, şimdi --(böylece Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “rehberler” olarak)-- isteyip 
çağırdıkları kimseler, Ondan başka (18/102), (işte), odur böylece sahte (10/66)!  
Ve şüphesiz Al-lah, (böylece) ancak Odur --şimdi, o sol tarafta da-- en Yüce, --o sağ tarafta da--   
en Büyük! 
63-  Öyleyse, (şimdi) görmedin mi, şüphesiz Al-lah indirdi gökten bir su, ve (bununla) oluyor  
o yer, yemyeşil (57/17)? Şüphesiz, Al-lah en lütufkardır, en haberdardır. 
64-  Onun içindir, (tüm) o göklerin içindekiler, ve o yerin içindekiler (16/49). Ve şüphesiz  
Al-lah, ancak Odur en zengin, en övülen. 
65-  Öyleyse, (şimdi) görmedin mi, şüphesiz Al-lah amade kıldı sizin için o yerin içinde ne 
(varsa), ve o gemileri de o denizin içinde akıp giden, Kendi emriyle (17/66). Ve O --(yine  
daha en başta, o en üstün ve hassas “Matematiksel Hesaplamalar” üzere yaratıp takdir etmiş 
olduğu tüm o doğa fizik kanunları, çekim denge ve yasaları vasıtasıyla da; 7/185 & 55/7)-- 
tutmaktadır şimdi o göğü (=tüm o gök cisimlerini, meteorları, vs.) ta ki düşmesinler diye o yerin 
üzerine, sadece --(ne vakit isterse, böylece ancak)-- Onun izniyle (52/44-45)! (O halde) şüphesiz, 
Al-lah --(böylece de; 13/6)-- o ahaliye karşı (şimdi) mutlak en şefkatlidir, en acıyandır. 
66-  Ve Odur o Kimse ki (böylece) hayat verdi size; sonra öldürecektir sizi, sonra --(buradaki  
bu vefatın hemen ardından, öte tarafta, o Cehennemde, veya o Cennette böylece ve derhal yine)-- 
hayatlandıracaktır sizi (16/28-29 X 32)! Ama şüphesiz, o insan (böylelikle) hala mutlak  
pek inkarcıdır (16/38-39)! 
67-  Her kitle için kıldık (Biz) --(kendilerine yüce Al-lah katından verilmiş o Kitaplarına göre)--   
farklı birer yöntem (5/48), onların (böylece) uygulayacağı onu (5/44-48, 68). Öyleyse, şimdi  
asla çekişmesinler seninle bu “Emir” (42/52) hakkında! Ve (böylece) çağır sen Yetkene doğru; 
(çünki) şüphesiz sen (böylelikle) ayakta duran bir “Đleti” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23) üzerindesin! 
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68-  Ama eğer (yine de, buna karşı çıkıp) mücadele ederlerse seninle, de ki: O halde, artık Al-lah 
en bilicidir o çalıştıklarınızı (23/63 & 41/40 & 5/41 & ...)! 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından böylelikle mutlak olarak 
gönderileceği vadedilmiş bu “Misak Elçisinin,” şimdi tüm o kendisinden önceki ümmetlere (=Yahudiler, 
Hristiyanlar, ve Araplar; 3/3-4) o kendi Peygamberlerinin (=hz. Musa, hz. Đsa, ve hz. Muhammed a.s.)  
onlar için o Tevrat, Đncil, ve Kuran hükümleriyle hükmettikleri şekilde hüküm vermeye aynen  
devam etmelerini kendileri için büyük ehemmiyetle tavsiye edip (bkz. 5/44-48, 68), ayrıca burada onları 
böylece yüce Al-lah katından indirilmiş bu büyük Đletiye (=Huda; 39/23) mutlak bir şekilde çağırarak da 
böylece onlar için, ve tüm insanlık için yüce Al-lah katından gönderilmiş bir Đletici (=Mehdi; 39/23) 
vasfında olacağının da (bkz. 22/67-68 & 13/7 & 5/48), hz. Muhammed (üzerine Selam olsun) tarafından 
nasıl açıkça ve en Mucizevi bir tarzda, en evvelden beri, aynen ve böylece işaret edilip haber verilmiş 
olduğuna da yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Devasa Bir Mucize 1,” ve sonra o “Şaşılacak 
Bir Mucize” dosyalarını burada şimdi bu bağlamda da muhakkak görmeliyiz, en ilkin.    
 
69-  Ve (sonunda) Al-lah (böylece) buyruk verecektir sizin aranızda (4/161-162 & 3/55-57 & 
9/97-99), o kalkış gününde (36/48-54), (şimdi) kendisi hakkında (böylece) çelişkiye düşüyor 
olduğunuz (bu şeyde; 78/3-5)! 
70-  Öyleyse, (şimdi) bilmedin mi, şüphesiz Al-lah bilmektedir (tüm) o göğün ve yerin  
içindeki (canlıları, nesneleri)? Ve (çünki) bunlar --(adlarıyla “kayıtlı,” ve de böylece tek tek 
“sayılmış” olarak; 19/94 & 72/28 halihazırda)-- bir Yazıtın içindedir. Şüphesiz bu, Al-lah için 
kolaydır. 
71-  Ama hala --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “yetkeler” olarak edinip)-- hizmet 
ediyorlar (onlar) Al-lahtan başka, onlara dair (böylece) hiçbir (onaylayıcı) ispat indirmediği 
kimselere (9/31 & 42/21), ve kendileri için (şimdi) onlarla beraber (böyle) hiçbir “Bilgi” (4/166) 
olamayanlara (16/73)! Öyleyse, artık yoktur --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đletisini” (39/23) burada böylece yalanlayıp nankörlük etmiş olan-- o haksızlık ediciler (39/24) 
için hiçbir yardımcı (7/197)! 
72-  Ve (şimdi) okunup aktarıldığı zaman onlara o apaçık “Đşaretlerimiz” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece  
yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), derhal tanırsın şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimselerin 
yüzlerinde, o reddedişi. Neredeyse (hemen) saldırıp çullanacaklar okuyup aktaran o kimselere 
kendilerine (bu) “Đşaretlerimizi” (6/4 = 26/5)!  
De ki: Öyleyse, (şimdi) havadis vereyim mi size bu (yaptıklarınızdan; 60/2 & 85/4-9 & ...) ötürü, 
kötü (akıbeti): (Đşte), o ateş! Söz verdi onu Al-lah şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o 
kimselere. Ve artık --(bu takdirde; 85/10 & 4/18)-- ne adi bir (son) varış yeridir (o)! 
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73-  Ey ahali, --(işte, burada Al-lah tarafından)-- bir örnek vuruldu; öyleyse, haydi işitin onu: 
Şüphesiz, (şimdi) sizin --(böylece Ona ek/ortak “yetkeler” ve “ilahlar” olarak)-- isteyip 
çağırdığınız o kimseler Al-lahın dışında (9/31 & 25/43) asla yaratamazlar --şimdi, 19 kodlu o 
Tablolarda da-- bir “sineği” (=zubaben), eğer bu --(yüce Al-laha ait “Şahane Bir Mucizenin” de 
bir benzerini getirebilmek)-- için şimdi hepsi toplanıp biraraya gelseler de (=17/88)!  
Ve eğer kapıp kazanırsa (şimdi) onlara karşı “o sinek” de (=elzubab) --orada-- bir şeyi,  
asla geri alamazlar artık onu da ondan!  
Đşte, artık (böylece Al-lahın karşısında) yenik düştü --(bu gibi şahısları: 9/31 & 25/43  
Ona ek/ortak “yetkeler” ve “ilahlar” olarak)-- isteyip arayıverenler, ve --(Ona ek/ortak “yetkeler”  
ve “ilahlar” olarak böylece: 9/31 & 25/43)-- istenip aranıverenler! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (73), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o   
“Şahane Bir Mucize” dosyasını --(orada, yüce Rabbimize ait 19 kodlu o muhteşem Tabloda,  
hemen en başta ve sağ tarafta yer alan “sinek” (=zubaben) ve hemen üstündeki “o sinek” (=elzubab)  
bu açıdan en başta ve özellikle dikkat ederek, lütfen)-- muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi 
artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
74-  Ama hala kavrayıp takdir edemediler onlar Al-lahı, burada (böylece) gerçek takdiriyle  
Onun (=17/88)! (Halbuki) şüphesiz, Al-lah (böylece) --şimdi, o sol tarafta da-- mutlak                   
en Kuvvetlidir, --o sağ tarafta da-- en Üstündür (=112/4)! 
75-  Ve Al-lah seçer o meleklerden gönderilmişler (42/51), ve o insanlardan (4/165).  
Şüphesiz, Al-lah en işiticidir, en görendir. 
76-  Bilir (O) onların (tüm) o ellerinin arasındaki (her şeyi) ve ardlarındakileri (19/64).  
Ve (sonunda) Al-laha doğru döndürülür (tüm) o emirler (32/5). 
77-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylelikle  
erdemlice çalışarak; o sol tarafta-- “yönelin” (Ona), ve --o sağ tarafta-- “eğilin” (Ona) (48/29),  
ve (böylelikle de) hizmet edin Yetkenize! Ve (sonra da) yapın iyilik (2/215), ta ki siz (sonunda 
böylece) rahata eresiniz (23/1-11)! 
78-  Ve artık gayret edin Al-lah için, burada (böylece) gerçek gayretiyle Onun -uğrunda- (25/52)!  
(Đşte) O, şimdi (böylece) seçip aldı sizi, ve kılmadı sizin üzerinize o “Ergi” (48/28) içinde hiçbir 
güçlük; o babanız Đbrahimin uygulaması (6/161)! O (Đbrahim) adlandırdı sizi “teslim olmuşlar” 
(diye) daha önce, ve (şimdi) bunun içinde de (2/131-132); ta ki (artık) olsun diye o gönderilmiş 
(=Misak Elçisi; 7/158) sizin üzerinize (böylece) bir tanık, ve siz de artık olasınız diye   
(böylece) tanıklar tüm o ahalinin üzerine (3/18 & ve bu hususta, lütfen, şimdi dilerseniz  
ayrıca hem de bkz. Tevrat, Đşaya 43/10)!  
Öyleyse, artık (her daim) ayakta tutun o destekleyişi (2/238) ve verin o arınma payını (8/41),  
ve sımsıkı tutunun Al-laha; (çünki) Odur sizin tek (yol gösterici, koruyucu) Rehberciniz (7/196)!  
Öyleyse, artık --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da-- ne güzel bir “Rehberci,” ve  
--o sağ tarafta da-- ne güzel bir “Yardımcıdır” (O)!  
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BÖLÜM   23          
                                   

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.     
1-  (Artık) muhakkak rahata erdi (böylece) inananlar (2/25-26)! 
2-  O kimseler ki, onlar o destekleyişlerinde (33/56) --(Al-laha)-- saygı duyuculardır. 
3-  Ve o kimseler ki, onlar o boş lakırdıdan (6/68) yüz çevirenlerdir. 
4-  Ve o kimseler ki, onlar o arınma payını (8/41) verip (her daim) yerine getirenlerdir. 
5-  Ve o kimseler ki, onlar o ırzlarını koruyuculardır. 
6-  Sadece (müstesna) eşleri ile, veya (böylece) o sağ ellerinin gözetip koruduğu (4/25) --(ile  
olan evlilik ilişkileri). Ve şüphesiz onlar --bundan dolayı-- kınanmış olmazlar. 
7-  Ama kim ararsa bunun (4/24-25) ötesini, (işte), o şahıslar onlar sınırı aşanlardır (17/32)! 
8-  Ve o kimseler ki, onlar o güvenildikleri (emanetlerine) (2/283), ve o ahidlerine (3/75-76) 
uyup (her daim) yerine getirenlerdir. 
9-  Ve o kimseler ki, onlar o (namaza durup, Onu) destekleyişlerini (2/238) yerine getirip  
(her daim) korumaktadırlar. 
10-  (Đşte), o şahıslar onlar mirasçılardır. 
11-  O kimseler ki, (işte), böylece miras alacaklardır o ferahlık (bahçelerini); onlar onun içinde  
sürekli kalacaklardır (43/70-73)! 
12-  Ve muhakkak yarattık (Biz) o insanı (ilkin) çamurdan süzülmüş (yer toprağında öz olarak 
mevcut tüm o elementlerden). 
13-  Sonra kıldık onu (sperm ve yumurta hücresinin bileşiminden oluşmuş) bir damlacık, sağlam 
bir konak yeri (=rahim) içinde. 
14-  Sonra (orada) yaratıp çevirdik o damlacığı bir asılgana (=embriyo), ve yaratıp çevirdik  
o asılganı bir yavrucuğa, ve yaratıp donattık o yavrucuğu o kemiklerle, ve de giydirdik  
o kemikleri (komple organsal, derisel) etle. Sonra da (böylece) inşa ettik onu diğer/son  
--(artık tam bir insan görünümündeki en güzel)-- bir yaratışla. Öyleyse, yücedir o Al-lah, 
yaratıcıların en güzeli! 
 
**  Yüce Rabbimiz mutlak manada her şeyin tek Yaratıcısıdır (=elHalik), Ondan başka bir Yaratıcı  
asla yoktur (bkz. 6/102)! Ancak Yüce Rabbimiz dilediği takdirde dilediği kullarına Kendi izniyle  
dilediği şeyleri böylece “yaratma” (=halk: üretme) yetisi de verebilir (bkz. 6/101).  
Ancak bu “yaratma” (=üretme) yetisi hiçbir zaman Onun bu “Ol” emriyle başlatıp sonra el değmeden 
harikulade ve mükemmel şekilde tamamladığı bu tip (evrenin, canlıların, insanın, vs.) yaratış (=halk) 
olayına asla benzeyemez (bkz. 13/16)! Bu sebeple, yüce Rabbimiz yukarıda “yaratıcıların en Güzeli” 
(=ahsenu elhalikin) vasfıyla anılıp bu açıdan en özel farkı ve Eşsizliği ve Biricik Üstünlüğü vurgulanıyor 
olmalıdır böylece, en başta ve hassaten.  
Yani burada ilkin, tekrar ve muhakkak bilmeliyiz ki, mutlak manada yüce Rabbimizin dışında bir Yaratıcı 
asla yoktur; O, bu hususta böylece mutlak Tektir, egemendir (6/102 & 13/16)! Ancak bunun akabinde,  
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yüce Rabbimizin izni altında, tüm o Kendi kullarının böylece “yaratmış” (=ehluku: üretmiş) olabileceği  
o herbir şey de, yine en başta ve ancak Onun vermiş olduğu bu izin ve kudret üzere yapılmış olacağı  
için (5/110), burada da aslen mutlak Yaratıcı yine sadece Al-lahtır, kesinlikle o kullar değil (bkz. 8/17 & 
6/102)! Fakat şimdi tüm bu kullar burada bu açıdan sadece alt boyutta böylece birer “yaratıcı (=üretici)” 
olarak ele alındıklarında da (bkz. 6/101), bu kez de bunlara burada böylece Al-lah tarafından verilmiş  
bu sınırlı “yaratma (=üretme)” yetisi üzerinde, elbette yüce Al-lah burada tüm bunların arasında/üzerinde 
böylece yine Eşsiz, Biricik ve “en Güzel Yaratıcı” konumunda olarak tanımlanıyor olmalıdır yukarıdaki 
Ayette böylece (23/14)!        
 
15-  Sonra şüphesiz siz, bunun peşinden, mutlak ölecek olanlarsınız (21/35). 
16-  Sonra şüphesiz siz, o kalkış gününde, --(buradaki parmak uçlarına kadar aynı olacak; 75/4 
yeni bedenlerle böylece tekrar bu yeryüzünde)-- uyandırılacaksınız (39/67-68)! 
17-  Ve muhakkak yarattık sizin üstünüzde (Biz) (=tüm o gökte ve yerde; ve de yine  
şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da) “yedili” yollar (65/12 & 15/87); ve (hiçbir an) olmadık (Biz)  
o yaratıştan habersizler (10/61)! 
18-  Ve indirdik gökten o suyu da --yine en belgin Matematiksel Hesaplı-- bir “ölçüyle,”  
ve yerleştirdik onu o yerin içinde. Ve (bunun ardından), şüphesiz Biz (kurutulup) giderilmesi 
üzerine de onun, mutlak ölçüp güç yetiricileriz (67/30)! 
19-  Ve inşa ettik sizin için onunla o bahçeleri --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta--                  
o “hurmalardan,” ve --o sağ tarafta-- o “üzümlerden;” sizin için onun içinde --yine orada da--                     
çokça “meyvalar” da (vardır), ve (böylece) ondan yiyorsunuz. 
20-  Ve bir ağaç ki, (işte), çıkıyor o güzel tepeden (95/2), bitiren bir yağ, ve bir katıklık olarak,  
(tüm) o tadıp yiyenler için! 
21-  Ve şüphesiz, sizin için --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da-- o “davarlarda” da mutlak  
bir ders (vardır) (16/6), içiriyoruz (Biz) size o karınlarının içindekinden; ve sizin için onlarda  
(böyle) çokça faydalar da vardır (16/80), ve (böylece) onlardan da yiyorsunuz. 
22-  Ve --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- “onların” üzerinde, ve --o sağ 
tarafta-- o “gemilerin” üzerinde de taşınıyorsunuz! 
23-  Ve (işte), muhakkak gönderdik (Biz) Nuhu o (kendi) halkına doğru, ve dedi: Ey halkım, 
öyleyse, artık (böylelikle) hizmet edin (sadece) Al-laha (12/40)! (Çünki) yoktur sizin için (başka) 
hiçbir ilah, Onun dışında (28/70)! Öyleyse, hala sakınmayacak mısınız? 
24-  Ama dediler o kodamanlar, inkar etmiş o kimseler o (kendi) halkından: Değildir bu, sadece 
bir birey, sizin benzeriniz (olan). Böylelikle diliyor o (sadece) mutlak üstün olmayı sizin 
üzerinize! Ve eğer Al-lah isteseydi, mutlaka indirirdi o melekleri (elçiler olarak). Đşitmedik biz 
bunu (=Al-lahın elçi olarak böylece bir insanı seçip gönderdiğini) o ilk babalarımızın içinde! 
25-  O halde, asla değildir o, sadece bir adam, (böylece) kendisinde bir cinlenmişlik (olan)! 
Öyleyse, artık (sıkıca) gözetleyin onu, bir süreye kadar. 
26-  Dedi (Nuh): Yetkem, öyleyse, artık (lütfen) yardım et bana, (onların) beni (böylece) 
yalanlamalarından ötürü! 
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27-  Ve (Biz de) esinledik ona: O halde, (şimdi) yapıp üret o gemiyi gözlerimizin önünde,  
ve (Bizim) esinlememizle! Ve geldiği zaman o emrimiz, ve kaynadığında o tandır, derhal doldur 
onun içine --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgelerde-- (o hayvanların) hepsinden,  
--o sol tarafta, ve o sağ tarafta-- ikişerli “eşler” (olarak), ve o (kendi) aileni; sadece (müstesna) 
geçmiş kimseler kendi aleyhlerine o deyiş --şimdi, o alt bölgede de-- onlardan (11/40)! (=11/120)  
Ve artık asla hitapta bulunma Bana haksızlık etmiş o kimseler hakkında; (çünki) şüphesiz onlar 
boğulacaklardır! 
28-  Ve (şimdi) bindiğin zaman, sen, ve seninle birlikteki o kimseler, o geminin üzerine, de ki: 
Đşte, (tüm) övgü Al-lah içindir, o Kimse ki (böylece) kurtardı bizi o haksızlık ediciler halkından! 
29-  Ve de ki: Yetkem, o halde, (şimdi) lütfen indir beni verimli kılınmış bir indirişle; ve  
(çünki) Sen (böylece) indirip (güvenliğe kavuşturanların) en iyisisin! 
30-  Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak “Đşaretler” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7) vardır;  
ve (işte), Biz (böylelikle de) mutlak test edicileriz (67/2)! 
31-  Sonra inşa ettik (Biz), onların peşinden, diğer bir nesli. 
32-  Ve gönderdik onların içinde de bir gönderilmiş, (kendi) aralarından, (şunu diyerek): 
Öyleyse, artık (böylelikle) hizmet edin (sadece) Al-laha (12/40)! (Çünki) yoktur sizin için 
(başka) hiçbir ilah, Onun dışında (28/70)! Öyleyse, hala sakınmayacak mısınız? 
33-  Ama dediler o kodamanlar, o (kendi) halkından inkar etmiş o kimseler, ve yalanlamışlar 
kavuşmayı o sonraki zamana -ve onları refahlandırdığımız bu yakın hayatın içinde: Değildir bu, 
sadece bir birey, sizin benzeriniz (olan)! Đşte, yemektedir o, sizin o yediklerinizden, ve 
içmektedir, sizin o içtiklerinizden. 
34-  Ve eğer hala (böylece) uyarsanız bir bireye, sizin benzeriniz (olan) (23/24), şüphesiz siz,  
o zaman, mutlak kaybedicilersiniz! 
35-  Söz mü veriyor (şimdi) o size, (işte), siz (burada) öldüğünüz zaman, ve olduğunuzda toprak 
ve kemikler, şüphesiz siz --(öte tarafta, o Cehennemde, veya o Cennette derhal ve böylece  
tekrar hayata)-- çıkarılacaklar imişsiniz (16/28-29 X 32)? 
36-  Maalesef, maalesef, (bu) söz verildiğinize! 
37-  (Çünki) değildir o, sadece bu yakın hayatımız, --(eski bir nesil olarak)-- ölürüz, ve  
--(çocukları vasıtasıyla diğer yeni bir nesil olarak)-- hayatlanırız (burada). Ve asla değiliz biz  
--(buradaki vefatın hemen ardından, öte tarafta, o Cehennemde, veya o Cennette derhal ve 
böylece)-- uyandırılacaklar (6/36)! 
38-  O halde, asla değildir o, sadece bir adam, (böylece) uydurmuş (olan) Al-lah üzerine yalanı! 
Öyleyse, kesinlikle (olacak) değiliz biz ona inanıcılar! 
39-  Dedi (o gönderilmiş): Yetkem, öyleyse, artık (lütfen) yardım et bana, (onların) beni 
(böylece) yalanlamalarından ötürü! 
40-  Dedi (Al-lah): O halde, şimdi (sabret) yalnızca birazcık; (çünki) mutlaka sabahlayacaklar 
(onlar), pişmanlık duyanlar (olarak)! 
41-  Ve (sonra) yakalayıp aldı onları o çığlık, gerçek üzere; ve (böylece) kıldık (Biz) onları bir 
süprüntü. O halde, artık uzaklık (olsun) böyle haksızlık ediciler (29/68) halkı için! 
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42-  Sonra inşa ettik (Biz), onların peşinden, diğer nesiller. 
43-  Öne alamaz hiçbir kitle o belirlenmiş süresini, ve sonraya bırakamazlar (10/48-49). 
44-  Sonra gönderdik (Biz) o gönderilmişlerimizi, ard arda. Ama her vakit geldiğinde bir kitleye 
o gönderilmişi, yalanladılar onu. Ve (Biz de) --(bu haksızlık ve katılıklarından; 14/9-13 ötürü)--   
izlettik onların bazısını bazısına, ve sonunda kıldık onları böylece (ibretlik) anlatılar. Öyleyse, 
artık uzaklık (olsun) böyle asla inanmayacak --(katı ve inatçı; 41/5)-- bir halk için! 
45-  Sonra gönderdik (Biz) Musayı ve kardeşi Harunu o “Đşaretlerimizle” (20/19-24, 42-44),  
ve açık bir ispatla, 
46-  o Firavuna ve konseyine doğru. Ama büyüklük tasladılar (onlar), ve (böylece) oldular bir 
yüceleniciler halkı. 
47-  Ve dediler: Hiç inanır mıyız (şimdi) biz böyle iki bireye, bizim benzerimiz (olan), ve o 
halkları da bizim için hizmetçiler (iken)? 
48-  Ve (böylece) yalanladılar onları (7/132-136); ve (sonunda) oldular o yıkılanlardan (7/137)! 
49-  Ve muhakkak verdik (Biz) Musaya o Yazıtı (=Tevrat; 5/44), ta ki onlar --şimdi de, onunla 
işte, burada da böylece-- “iletilsinler” (39/23)! (=17/2) 
50-  Ve kıldık o Meryem oğlu (Đsayı), ve annesini --şimdi de, işte, burada da böylece-- bir 
“Đşaret” (19/21)! Ve barındırıp yerleştirdik onları bir yüksek yere doğru, bir konak yeri sahibi 
(olan), ve bir pınar. 
51-  Ey (bu) gönderilmişler (6/130), öyleyse, artık yiyin (burada) o temiz olanlardan (5/4-5),  
ve “çalışın” (böylece) bir Düzelticilik (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
Tabloları uğrunda yapılacak o herbir Dosdoğru “çalışmaya” bir atıftır böylece burada yine,  
en ilkin: 2/25-26) için! Şüphesiz Ben o “çalıştıklarınızı” en bilenim (21/94). 
52-  Ve şüphesiz, bu kitleniz artık tek bir kitledir, ve Ben de (böylece) -tek- Yetkenizim (42/10 =  
5/44 & 5/47 & 5/48 & 5/68); öyleyse, artık sakının böylelikle (sadece) Benden! 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından böylelikle mutlak olarak 
gönderileceği vadedilmiş bu “Misak Elçisine” yakın gelecekte böylece tabi olmaya kesin ant edip,  
yüce Al-laha burada böylelikle yürekten iman edecek tüm dünya Milletlerinden nice insanlar (110/1-3),  
ve sonra o (Đsraili) Yahudiler, ve (Vatikani) Hristiyanlar, ve (Đsmaili) Araplar (4/162 & 5/83-85 & 9/99)  
artık böylelikle burada sadece yüce Rabbimizin bu “buyruklarıyla” hükmederek Onu böylece tek Yetke 
edinmiş olma açısından (bkz. 42/10) tek bir Kitle (=ummeten vahideten), ve ama her biri kendilerine  
yüce Al-lah tarafından verilmiş bu ayrı Kitaplarla (=Kuran-Haber, Tevrat ve Đncil ve Kuran) hükmetme 
açısından ise böylece de farklı Kitleler (5/48, 68) konumunda olacaklardır (bkz. 22/67-68)! 
 
53-  Ama (şimdi) böylece parçaladılar (onlar) o emirlerini (kendi) aralarında --(Tevrat, Đncil, ve 
Kuran dışı asılsız ve mesnetsiz)-- kaynaklarla (2/78-79 & 6/112-113)! Ve (ama) o her grup  
o (kendi) ellerinde olanla coşmaktadırlar. 
54-  Öyleyse, artık bırak (sen) onları (bu) aymazlıkları içinde, bir süreye kadar. 
55-  Ama (hala) sanıyorlar mı (onlar), şüphesiz (şimdi) onları destekleyip ilerlettiklerimizle   
o mallardan ve oğullardan, 
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56-  hızlı davranıyoruz (Biz) böylece onlar için iyiliklerde (diye)? Hayır, onlar --(henüz  
bu olayın aslını ve esasını bilip)-- farkedemiyorlar (19/74-75)! 
57-  Ama (işte), şüphesiz (şimdi) o kimseler ki, onlar Yetkelerinin ürpertisinden saygıyla 
korkanlardır. 
58-  Ve o kimseler ki, onlar Yetkelerinin o “Đşaretlerine” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin:  
6/4 = 26/5) inanıyorlar. 
59-  Ve o kimseler ki, onlar Yetkelerine --(hiç kimseyi, veya nesneyi Onun dışında/yanında,  
Ona ek/ortak “yetkeler” olarak edinip böylece)-- asla ortak koşmuyorlar (9/31 & 6/76-79). 
60-  Ve o kimseler ki, veriyorlar (Al-lah uğrunda) o verdiklerini (9/60), ve kalpleri ürperici iken, 
çünki şüphesiz onlar (sonunda, böylece) Yetkelerine doğru döneceklerdir (diye) (76/8-12)! 
61-  (Đşte), o şahıslar (böylece de) hızlı davranıyorlar o “Đyiliklerde” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đyiliklerine” de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 16/30), ve 
onlar onun için yarışıyorlar! 
62-  Ve yükümlü tutmayız (Biz) hiçbir canı, sadece kendi kapasitesine (göre) (2/286).  
Ve (Bizim) katımızda (böyle) bir Yazıt (mevcut olacaktır), --(onların herbiri hakkında)--   
konuşacak olan (böylece) gerçekle (17/13-14); ve (dolayısıyla), onlardan (hiçbiri) asla (en ufak 
bir şekilde) haksızlığa uğratılmayacaklar (21/47 & 84/7-12). 
63-  Hayır, (fakat) onların kalpleri hala bir aymazlık içindedir bundan (=2/25) yana!  
Ve onlar için --(boş ve batıl diğer bir sürü)-- çalışmaları (vardır) bundan (=2/25) başka; onlar  
--(bunu bırakıp, reddedip)-- onlar için çalışıcılardır. 
64-  O halde, artık nihayet yakalayıp aldığımız zaman (Biz) onların o refahlandırılmış (önder 
konumundaki kimselerini, ve o körü körüne ve şuursuzca onları izleyenleri; 37/27-33) bir çileyle, 
o zaman onlar (derhal) feryat edecekler. 
65-  Feryat etmeyin, bugün; (çünki) şüphesiz siz artık Bizden asla yardım görmeyeceksiniz! 
66-  Çünki muhakkak (Benim) o “Đşaretlerim” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5)  
aktarılıp iletiliyor idi size, ama siz derhal topuklarınız üzerine geri dönüp uzaklaşıyor idiniz. 
67-  Büyükleniciler (olarak) onlara karşı, seğirterek kaçıveriyordunuz! 
68-  Öyleyse, (şimdi) hala (gereğince) etüt etmediler mi onlar o “Deyişi” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Deyişine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin ve hassaten: 
69/40-43); yoksa böylece (şimdi) geldi (diye) mi onlara, (daha önce) gelivermemiş (olan)  
o ilk babalarına (2/170)? 
69-  Yoksa hala tanımadılar mı o “gönderilmişlerini” (=eğer gerçekten samimi ve dürüst 
davranırlarsa, kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanıyacakları bu “Misak Elçisi;” 2/146), ki onlar 
hala onu yabancılayanlardır? 
70-  Yoksa (hala) diyorlar mı: Onda bir cinlenmişlik (vardır)? Hayır, (işte), böylece geldi o 
(şimdi) onlara bu “Gerçekle” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine”  
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/41); ama onların çoğu hala bu “Gerçeğe” karşı  
böylece (mücadele edip) tiksinenlerdir (9/32-33)! 
 
 
 



Bölüm  23           336  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
71-  Ve eğer (şimdi) izleseydi gerçek onların o heveslerini, mutlaka derhal (böylece) bozguna 
uğrardı o gökler ve yer, ve onların içindeki (tüm) kimseler (21/22)!  
Hayır, (işte), böylece getirdik (Biz) şimdi onlara bu “Anışlarını” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23), ama  
onlar hala bu “Anışlarından” (39/23) yüz çevirenlerdir! 
72-  Yoksa (şimdi) sorup istiyor musun (sen) onlardan (buna karşılık) bir vergi (38/86-87)?  
(Hayır), Yetkenin --(sizleri, bu hususta)-- böylece vergileyişi (8/41) en iyidir; ve O, şimdi  
(böylece de) “besleyenlerin” (20/132) en iyisidir. 
73-  Ve şüphesiz sen artık (böylelikle) mutlaka çağırıyorsun onları ayakta duran bir  
yordama (6/161)! 
74-  Ama şüphesiz, (şimdi) inanmayan o kimseler o sonraki zamana (=içinde bulunduğumuz  
bu en kritik Son Gün: yani BinYıllık (22/47) bu son zamana dair de en önemli bir atıftır burada  
yine böylece; 6/92) o yordamdan (6/161) (böylelikle) mutlak yan çizip sapanlardır (42/21)! 
75-  Ve ama eğer (şimdi) acırsak (Biz) onlara, ve kaldırırsak onlarda olanı, o darlıktan, mutlaka 
(yine) dalarlar o taşkınlıkları (7/185-186) içine, bocalıyorlar (olarak)! 
76-  Ve muhakkak yakalayıp aldık (Biz) onları bir çileyle (9/126), ama (yine de) boyun 
bükmediler (burada) Yetkelerine, ve yakarmadılar. 
77-  Nihayet açtığımız zaman onların üzerine bir kapı, şiddetli bir çile sahibi olacak (44/10-16),  
o zaman, onlar onun içinde tüm umutlarını yitirmiş (olurlar) (8/50-52)! 
78-  Ve Odur o Kimse ki (böylece) inşa etti sizin için o --iki taraflı-- işitme (organlarını) ve 
gözleri ve zihinleri (=beyinleri); (ama) azıcık (dışında) --bunları şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
o her iki tarafta, böylece gerektiği gibi kullanarak-- şükretmiyorsunuz (7/58)! 
79-  Ve Odur o Kimse ki (böylece) türetip yaydı sizi o yerin içinde, ve --(sonra, buradaki vefatın 
hemen ardından, hepiniz böylece)-- Ona doğru toplanıyorsunuz (56/83-94)! 
80-  Ve Odur o Kimse ki --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta-- “hayatlandırır,” ve  
--o sol tarafta-- “öldürür;” ve Onun içindir ard arda gelişi de --o sol tarafta-- o “gecenin,” ve  
--o sağ tarafta-- o “gündüzün!” Öyleyse, hala (bunu) akletmeyecek misiniz (21/10)? 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (80), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o   
“Ulaştıran Bir Mucize,” ve sonra da o “Göksel Bir Mucize” dosyalarını muhakkak görüp bu bağlamda 
bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
81-  Hayır, onlar (yine de) dediler (aynen) bir benzerini o öncekilerin (=önceki nesillerin)  
o dediğinin; 
82-  dediler: Yani (şimdi) biz öldüğümüz zaman mı, ve olduğumuzda (burada) toprak ve 
kemikler, şüphesiz biz mi mutlak --(buradaki bu vefatın hemen ardından, öte tarafta,  
o Cehennemde, veya o Cennette; 16/28-29 X 32 bu hususta Al-laha hesap vermek üzere,  
böylece ve derhal)-- uyandırılacaklar imişiz (36/48-54)? 
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83-  Muhakkak tehdit edildik biz, ve babalarımız da bununla (=19 kodu; 74/30), daha önce.  
O halde, asla değildir bu, sadece o öncekilerin (=o önceki Bahailerin, vs.) uydurma tarzları!  
 
**  Hz. Muhammedin (üzerine Selam olsun), şimdi içinde bulunduğumuz bu en kritik son Çağda,  
yüce Rabbimiz tarafından mutlak olarak böylelikle kendi soyundan çıkarılıp gönderileceğini açıkça  
haber verip müjdelediği bu torunu “Misak Elçisi/Mesajının” hemen öncesinde, ve şimdi onun  
döneminde de türeyip insanları Al-lahın ve bu en önemli ve kritik “Misak Elçisi/Mesajının” yolundan 
saptırmaya çalışacak otuza yakın Deccalin de (yukarıda anılan o Baha da buna dahil) türeyeceğini de  
nasıl açıkça haber vermiş olduğuna, ve bu tarz Deccallerin tamamen dışında ve fevkinde olarak,  
kendi torunu bu Mehdi “Misak Elçisi/Mesajının” kıyas edilmez farklılığının, ve bu en kritik ve önemli 
“Mesajının” yüce Al-lah katından olan bu biricik doğruluğunun ve eşsiz üstünlüğünün (=17/88 & 112/4), 
şimdi aklı, vicdanı ve yüreği sağlam ve dürüst olan tüm erdemli inananlar tarafından böylelikle  
nasıl kolayca ayırt edilip, en açık bir şekilde idrak ve şüphesiz bir şekilde iman edileceğinin, 
ve dolayısıyla, şimdi (Mirza, Baha, vs. gibi) bu tarz aldanmış ve aldatıcı Deccalleri ve bunların 19 sayısı 
üzerine eskiden beri kolayca ve kafadan uydurmuş oldukları --ilmen ve mantıken-- tamamen yersiz,  
tümden mesnetsiz ve değersiz birkaç hezeyanlarını bahane ederek, kendi torunu bu Mehdi “Misak 
Elçisi/Mesajından” böylece yüz çevirecek olanların, bundan ötürü sonunda nasıl yüce Al-lahın katında 
feci bir akıbete uğrayacaklarını, ve kendi Şefaatinden de mutlak olarak mahrum bırakılacaklarını açıkça 
işaret eden o en Mucizevi gaybi haberlerinden en önemli ve kritik bazılarına yakından tanık olabilmek 
için, lütfen, şimdi o “Haşmetli Bir Mucize” dosyasını bu bağlamda da tekrar ve muhakkak görmeliyiz,  
en ilkin.       
 
84-  De ki: Öyleyse, (şimdi) kimin içindir o yer, ve onun içindeki (tüm) o kimseler, eğer biliyor 
idiyseniz? 
85-  Diyecekler: Al-lah içindir! De ki: Öyleyse, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta--   
hala “Anış” almayacak mısınız (39/23)? 
86-  De ki: Öyleyse, (şimdi) kimdir o yedi göklerin Yetkesi, ve o koca tahtın Yetkesi? 
87-  Diyecekler: Al-lahtır! De ki: Öyleyse, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta--     
hala “Sakınış” almayacak mısınız (39/33)? 
88-  De ki: Öyleyse, (şimdi) kimdir elinde (olan) o her istemin yönetimi, ve O koruyup kolluyor 
(olan), ve ama (Kendisi) korunup kollanmaya asla ihtiyacı (olmayan), eğer biliyor idiyseniz? 
89-  Diyecekler: Al-lahtır! De ki: Öyleyse, hala nasıl oluyor da böylece (bununla) sihirlendiğinizi 
(iddia edebiliyorsunuz) (21/3 & 52/15-16)? 
90-  Hayır, (işte), böylece getirdik (Biz) şimdi onlara o “Gerçeği” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/41); ve 
artık şüphesiz onlar (böylece) mutlak yalancılardır (6/111-113)! 
91-  Ve (çünki) hiç edinmedi Al-lah bir çocuk (19/88-93); ve hiç olmadı Onunla birlikte  
(böyle) başka bir ilah (9/31 & 21/29)! Ve (çünki) o zaman, mutlaka (kendisine kul etmek için)   
kapışıp giderirdi o her ilah (Al-lahın) o yarattıklarını, ve mutlaka (böylelikle) yücelenmeye 
(çalışırdı) onların bazısı (diğer) bazısı üzerine. O halde, --(böyle bir kaos ve bozgundan da 
tamamen uzak olup; 21/22)-- saygı duyulandır Al-lah, onların (bu) nitelendirdiklerinden! 
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92-  Bilenidir (O) tüm o görünmezin ve tanık olunanın; ve en Yücelikle (tamamen uzak olandır)  
şimdi onların --(böylece Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “ilahlar” ve “yetkeler” olarak 
edinip, böylelikle Ona)-- ortak koşmalarından (9/31 & 3/80 & 41/37)! 
93-  De ki: Yetkem, öyleyse, eğer artık (yakında) gösterirsen bana (şimdi) onlara (bu) söz 
verilenleri (21/1-2 & 17/7 & 3/56 & 9/98 & ...); 
94-  Yetkem, öyleyse, lütfen (o vakit) asla kılma beni --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) burada böylece yalanlayıp nankörlük etmiş olan-- o haksızlık 
ediciler (39/24) halkının içinde! 
95-  Ve şüphesiz Biz (şimdi) onlara (böylece) söz verdiklerimizi (44/10-16 & 17/7 & 3/56 &  
9/98 & ...) sana da göstermeye, --(eğer Al-lah böyle dilerse, o vakit böylece)-- mutlak ölçüp güç 
yetiricileriz (40/77)! 
96-  O halde, sen (şimdi) daima defet o en güzel (olan) o şeyle/tarzla (39/23) o (her tür) çirkinliği 
(41/34-35)! (Çünki) Biz en bilicileriz onların (bu) nitelendirdiklerini (15/6 & 21/5 & ...). 
97-  Ve (daima) de ki: Yetkem, öyleyse, artık sığınırım Sana, (böyle) ayartmalarından o 
şeytanların (6/112-113, 121 & ...); 
98-  ve sığınırım Sana, Yetkem, (onların) bana (böyle de) üşüşmelerinden (17/64-65)! 
99-  Ve nihayet geldiği zaman (şimdi) onlardan birine o ölüm, (derhal) dedi: Yetkem, öyleyse, 
(lütfen) geri döndürün beni, 
100-  ta ki ben (hemen) “çalışayım” (böylece) bir Düzelticilik için (=buradaki 19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılması gereken o herbir Dosdoğru 
“çalışmaya” bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o terkettiğim (dünyada)!  
Asla; şüphesiz o bir kelimedir, onun artık böylece --(boşa ve yalan yere; 6/28)-- konuştuğu onu.  
Ve --(çünki şimdi buradaki bu vefatın hemen ardından, böylece ve derhal içine atılmış  
olacakları bu Cehennemden; 16/28-29 çıkıp tekrar bu dünyaya gönderilmelerine mani olacak)--   
arkalarından bir engel (vardır), --(ta ki tüm bu Evrenin ileride yüce Al-lah tarafından toptan 
dürülüp sonra tekrar açılacağı; 21/104 o nihai kalkış gününde bu yeryüzünde tekrar ve böylece)--   
uyandırılacakları o güne (39/67-68) kadar.  
101-  Ve (o vakit) üfürüldüğü zaman o borunun içine (39/68), artık asla yoktur destekleşmeler  
onların arasında o gün, ve artık birbirlerini de sormazlar. 
102-  Ve (o vakit) kim ki (böylece) ağır bastı --19 kodlu-- o “tartıları” (42/17), işte, o şahıslar 
onlar rahata erenlerdir! 
103-  Ama kim ki (böylece) hafif kaldı --19 kodlu-- o “tartıları” (42/17), işte, o şahıslar da artık 
(böylece) kaybettirmiş kimselerdir o (kendi) canlarını (18/103-106); o batağın içinde --(bundan 
ötürü; 6/27-28)-- sürekli kalıcıdırlar. 
104-  Yalayacaktır yüzlerini o ateş, ve onlar orada (ızdırap ve çile içinde) ıkınıp duracaklardır! 
105-  (Çünki) aktarılmıyor mu idi (Benim) o “Đşaretlerim” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) 
sizin üzerinize, ama siz onları (böylelikle, gaddarca ve zorbaca) yalanlıyor (=22/72) idiniz? 
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106-  Dediler: Yetkemiz, (çünki) sarıp kışkırttı bizi o saldırganlığımız (22/72 & 70/36-38),  
ve (böylece) olduk (biz) bir sapkınlar halkı (2/16). 
107-  Yetkemiz, öyleyse, lütfen (şimdi) çıkar bizi buradan; ve eğer tekrar (o saldırganlığımıza  
ve sapkınlığımıza) dönüverirsek, artık şüphesiz biz haksızlık edicileriz (6/28)! 
108-  Dedi (Al-lah): Sinip kalın orada, ve asla kelam etmeyin Bana! 
109-  (Çünki) şüphesiz o ki, var idi bir bölük Benim o hizmetkarlarımdan, (şöyle) diyen: 
Yetkemiz, biz artık (böylece) inandık (2/285); öyleyse, artık (lütfen) bağışla (Sen) bizi, ve acı 
bize. Ve Sen --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol taraftan ötürü/karşılık-- acıyanların  
en Đyisisin! 
110-  Ama edindiniz (siz) onları bir dalga geçme konusu, ta ki bu (ahmaklığınız; 2/171)  
size (tamamen) unutturuncaya kadar Benim o “Anışımı” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23); ve siz onlara  
gülüp duruyor idiniz. 
111-  O halde, (işte), şüphesiz Ben de (böylece) ödüllendirdim (şimdi) onları bugün,  
(böylece) kararlılık gösterdiklerinden ötürü (13/22-24). Şüphesiz onlar, (işte), artık onlar 
başarıya erenlerdir! 
112-  Ve dedi (Al-lah): O halde, ne kadar kaldınız (siz) o yeryüzünde, seneler sayısınca? 
113-  Dediler (onlar): Kaldık (biz) sadece bir gün, veya günün bir kısmı kadar. Öyleyse,  
şimdi (lütfen) sor o sayanlara! 
114-  Dedi (Al-lah): (Hayır), kalmadınız (siz), sadece azıcık; (ama) keşke şüphesiz siz (bunu) 
biliyor olsaydınız (31/23-24)! 
115-  Öyleyse, hesap mı etmiştiniz (siz), yalnızca yarattık (Biz) sizi orada (böyle) lüzumsuzluk 
(26/128) (edesiniz) diye, ve şüphesiz siz Bize --(şimdi, bu hususta böylece hesap vermek üzere; 
(23/108-110)-- hiç döndürülmeyecektiniz (16/28-29)? 
116-  Öyleyse, artık yücedir Al-lah, o -tek- gerçek Yönetici! Yoktur (başka) ilah, (böylelikle) 
sadece O (28/70)! Şerefli tahtın (85/15) Yetkesidir (O)! 
117-  Ama (bunun ardından), kim hala çağırıp ararsa Al-lah ile birlikte (böyle) diğer bir  
ilah (9/31 & 21/29 & 25/43 & 41/37), asla olmadığı (halde) hiçbir “kanıt” onun için bununla 
ilgili (21/24), artık kesinlikle onun hesabı (böylece) Yetkesinin katındadır (50/26)! Şüphesiz o ki, 
asla rahata ermeyecektir (böyle) inkarcılar (4/150-151)! 
118-  O halde, de ki: Yetkem, öyleyse, lütfen artık (tüm o inananları böylece) bağışla (Sen) ve  
acı (4/152); ve Sen --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ taraftan ötürü/karşılık-- acıyanların   
en Đyisisin! 
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BÖLÜM   24 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.     
1-  Bir “Bölümdür” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Bölümlerinden”  
o (her) birine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 9/124) indirdiğimiz onu, ve --üzerinde 
erdemlice “çalışılmasını” tüm o inananlara böylece, en baştan-- şart kıldığımız onu (2/23-26)!  
Ve (böylece) indirdik (Biz) onun içinde apaçık “Đşaretler” (=oradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7), ta ki siz  
böylece “Anış” alasınız (39/23)! 
2-  O dişi zina eden, ve o erkek zina eden; o halde, artık --(bu Ayeti “17/32” yüksek sesle onlara 
ikişer kere okuyup hatırlattıktan sonra, şimdi bu Ayetin iki taraflı olarak üzerinde yazılı olduğu  
o sayfayı (başka bir cismi, veya elleri vs. asla değil) sadece o sayfayı, bir sol ve bir sağ 
kulaklarının üzerine olmak üzere, hafifçe)-- estirip vurun onlardan her birine, (toplam) yüz (kez 
hafifçe estirip) vuruşla. Ve asla alıkoymasın sizi onlar hakkında (aldatıcı ve aşırı) bir acıma 
duygusu, Al-lahın bu Ergisi içinde, eğer şimdi (böylece) inanıyor idiyseniz Al-laha ve (bu)  
son güne (2/177)! Ve tanık olsun onların bu --(onları böylece nazik ve merhametli bir biçimde 
dostça ve gereğince uyarıp ikaz ederek böylelikle onların derhal ve doğrulukla tekrar Al-laha 
dönüp bağışlanmalarına, ve böylece de tekrar Onun rızasına ve ahirette o sonsuz mutluluğa 
kavuşmalarına vesile olacak; 25/70-71 bu sembolik)-- cezalarına o inananlardan bir zümre.  
(Bu hususta, lütfen, şimdi ayrıca tekrar bkz. 2/282 Ayetinin altında yer alan o önemli açıklama.) 
3-  Ve (şimdi) o erkek zina eden; --(eğer yukarıdaki bu cezanın ardından, yine de tam bir 
tevbeyle Al-laha dönmez, ve fakat alışkanlık halinde ara sıra hala böylece zina etmeye devam 
ederse)-- artık nikahlayamaz, sadece (kendisi gibi) bir dişi zinacıyı, veya bir dişi ortak  
koşucuyu (22/17). Ve (şimdi) o kadın zina eden; --(eğer yukarıdaki bu cezanın ardından, yine de 
tam bir tevbeyle Al-laha dönmez, ve fakat alışkanlık halinde ara sıra hala böylece zina etmeye 
devam ederse)-- artık nikahlayamaz onu, sadece (kendisi gibi) bir erkek zinacı, veya bir erkek 
ortak koşucu (22/17). Ve (çünki böylece, en baştan kesinlikle) yasak kılınmıştır bu (=zina etmek) 
(tüm) o inananlar üzerine (17/32)! 
4-  Ve (zina suçlaması) atan o kimseler o (iffetli) hanım korundurulmuşlara, sonra da 
getiremeyen dört tanık; o halde, artık --(bu Ayeti “33/58” yüksek sesle onlara iki kere okuyup 
hatırlattıktan sonra, şimdi bu Ayetin iki taraflı olarak üzerinde yazılı olduğu o sayfayı (başka bir 
cismi, veya elleri vs. asla değil) sadece o sayfayı, bir sol ve bir sağ kulaklarının üzerine olmak 
üzere, hafifçe)-- estirip vurun onlara, seksen (kez hafifçe estirip) vuruşla. Ve (bunun ardından), 
artık asla kabul etmeyin onlardan (hiçbir) tanıklığı, sonsuzca! Ve (çünki) o şahıslar onlar 
(böylece) kalleşlik etmiş olanlardır. 
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5-  Sadece (müstesna) dönüp (Ona) yönelmiş o kimseler, bunun peşinden, ve --(en öncelikle, 
böylece kendilerine karşı kalleşlik etmiş oldukları o iffetli hanımdan açıkça özür dileyip, 
ardından da artık kendilerini ve tüm insanları herhangi bir iffetli hanıma karşı böyle bir iğrençlik 
yapmaktan kesinlikle ve ebeden menedecek şekilde öğüt verip davranarak, böylece toplum 
içinde)-- düzelticilik etmişler. Artık (o takdirde) şüphesiz, Al-lah --(onlara karşı da böylece)--  
en bağışlayıcıdır, en acıyandır (25/70-71). 
6-  Ve (zina suçlaması) atan o kimseler kendi eşlerine, ve ama olmayan kendileri için  
(bu hususta) hiçbir tanık, sadece (kendi) canları; o halde, artık onlardan (her) birinin tanıklığı 
(şöylece) dört kez tanıklık etmektir, Al-lah (adına): Şüphesiz kendisi (bu hususta) 
doğrulardandır! (demesiyle). 
7-  Ve beşincisi ise, (şöyle demesidir): Şüphesiz, artık Al-lahın laneti kendi üzerine (olsun),  
eğer yalancılardan idiyse! 
8-  Ama (yine de) uzaklaştırır ondan (=o hanımdan) o cezayı (24/2), bunun ardından kendisinin 
(kalkıp) tanıklık etmesi (şöylece) dört kez tanıklık etmeyle, Al-lah (adına): Şüphesiz o (=kocası) 
bu hususta yalancılardandır! (demesiyle). 
9-  Ve beşincisi ise, (şöyle demesidir): Şüphesiz, artık Al-lahın öfkesi kendi üzerine (olsun),  
eğer o (=kocası) doğrulardan idiyse! 
10-  Ve eğer olmasaydı Al-lahın o “Lütfu” (10/58) sizin üzerinize, ve Onun o “Acıması” (10/57); 
ama (işte), şüphesiz Al-lah (böylece) --şimdi, o sol taraftan ötürü de-- en bağışlayıcıdır, --o sağ 
taraftan ötürü de-- en buyurgandır! 
11-  Şüphesiz, (şimdi) gelmiş o kimseler (böyle) bir döneklikle (45/6-7) (ikiyüzlü, casus) bir 
ekiptir sizin içinizden. Öyleyse, (şimdi) asla hesap etmeyin onu bir kötülük (olarak) sizin için; 
hayır, (çünki) o bir iyiliktir sizin için. O her kişi için, onlardan, kazandığı --(sonunda böylece 
kendi aleyhine var olacaktır)-- o suçtan (45/6-7). Ve (böylece) çevirip yüklenmiş o (elebaşı 
konumundaki) o kimse (74/11-15) o (suçun) büyüğünü, onlardan; işte, onun için (sonunda 
böylece) koca bir çile var olacaktır (74/16-17)! 
12-  O halde, (şimdi) değil miydi, onu işittiğiniz zaman, (derhal) düşünmeli o erkek inananlar  
ve o hanım inananlar (kendi) canlarında iyiliği, ve (hemen) demeliydiler: Bu, ancak (böylece) 
açık bir dönekliktir (45/6-7)! 
13-  O halde, (şimdi) değil miydi, gelmeliler (o dönekler) onun için (böyle) dört tanıkla 
(=Tevrattan, Zeburdan, Đncilden, ve Kurandan da; 3/3-4 & 17/55)? Ve madem ki (doğruluk 
üzere) gelivermediler onlar (bu) tanıklarla, öyleyse, o şahıslar Al-lahın katında, (işte), onlar 
şimdi (böylece de) yalancılardır (3/78)! 
14-  Ve eğer olmasaydı Al-lahın o “Lütfu” (10/58) sizin üzerinize, ve Onun o “Acıması” (10/57), 
bu yakın zaman ve o sonraki zaman içinde de, mutlaka dokunurdu size şimdi (böylece) onun 
içine (bu) daldığınızdan ötürü, koca bir çile! 
15-  (Çünki) o zaman atıp dolaştırıyordunuz (siz) onu dillerinizle, ve diyordunuz ağızlarınızla, 
olmayanı sizin için onunla (ilgili) hiçbir bilgi (6/112 & 148)! Ve hesap ediyordunuz onu basit 
(bir şeymiş gibi), ama o Al-lahın katında koca --(bir döneklik ve suç; 45/6-7)-- idi! 
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16-  O halde, (şimdi) değil miydi, onu işittiğiniz zaman, (hemen) demeliydiniz: Olacak (şey) 
değildir bizim için, kelam etmemiz bunu; (bunlardan tamamen uzak olup) saygı duyulansın Sen! 
Bu, ancak (böylece de) koca bir karalamadır (33/58)! 
17-  Đşte, (böylece) öğüt veriyor size Al-lah, asla dönüvermeyesiniz diye (artık) bunun bir 
benzerine (=24/15), sonsuzca, eğer artık (böylece) inananlar (2/285) idiyseniz! 
18-  Ve işte, (böylece de) açık ediyor Al-lah (burada) sizin için o “Đşaretleri” (=buradaki  
19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece  
yine, en ilkin: 3/7); ve (işte), Al-lah --şimdi, o sol tarafta da-- en Bilendir, --o sağ tarafta da--                            
en Buyurgandır! 
19-  Şüphesiz, (şimdi) seven o kimseler (böylece) saçılıp yayılmasını (kendi yaptıkları bu tip) 
ahlaksızlığın (7/28) inanmış o kimseler içinde de; (işte), onlar için acıklı bir çile (var olacaktır), 
bu yakın zaman ve o sonraki zaman içinde! Ve Al-lah (onları) bilir, ve siz bilmiyorsunuz. 
20-  Ve eğer olmasaydı Al-lahın o “Lütfu” (10/58) sizin üzerinize, ve Onun o “Acıması” (10/57); 
ama işte, şüphesiz Al-lah (böylece) --şimdi, o sol taraftan ötürü de-- en şefkatlidir, --o sağ 
taraftan ötürü de-- en acıyandır! 
21-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık asla izlemeyin o şeytanın adımlarını (26/221-222)!  
Ve artık her kim (böylece) izlerse o şeytanın adımlarını (6/112-113), (bilsin ki), şüphesiz o 
emreder (böyle) ahlaksızlıkları (7/28), ve (bu) yabancılanmış pratiği (3/78 & 6/116 & 2/79 & ...)!  
Ve eğer olmasaydı Al-lahın o “Lütfu” (10/58) sizin üzerinize, ve Onun o “Acıması” (10/57), 
arınıp (temize çıkamazdı) sizden hiç biriniz, sonsuzca! Ve fakat Al-lah artık (böylece)  
“arındırır” (20/75-76), kimi isterse (13/27)! Ve (çünki) Al-lah en işiticidir, en bilendir. 
22-  Öyleyse, artık hiç yemin etmesin o lütuf sahipleri sizden, ve zenginlik, kızıp (bir daha)  
asla vermemek için (hiçbir mali yardım, borç veya bağış) o yakınlık sahiplerine, ve o yoksullara, 
ve o göç edicilere Al-lahın o yolunda (4/100); ve (daima) affetsinler (onların kusurlarını) ve 
geçiversinler. (Çünki) sevmez misiniz Al-lahın da (böylece, buna karşılık) bağışlamasını  
sizin (o kusurlarınızı)? Ve (işte), Al-lah --(bu takdirde; 3/134-136)-- en bağışlayıcıdır,  
en acıyandır. 
23-  Ve şüphesiz, şimdi (zina suçlaması) atan o kimseler o habersiz (evli, veya bekar  
iffetli) hanım korundurulmuşlara (4/24-25), artık böylece inananlar (2/285) olan; işte,  
(bundan ötürü) lanet edildiler onlar bu yakın zaman ve o sonraki zaman içinde! Ve onlar için  
--(burada en kısa zamanda dönüp, doğrulukla ve derhal böylece Ondan bağışlanma dilemedikleri  
takdirde; 24/5)-- koca bir çile var olacaktır (4/18). 
24-  Çünki (o) gün, (böylece) tanıklık edecektir (artık) onların aleyhine o (kendi) dilleri ve elleri 
ve ayakları, (bu) yapıyor oldukları (kalleşliğe; 24/4)! 
25-  O gün, (böylece) artık yerince ödeyecektir onlara Al-lah (hak ettikleri) o (ceza) ergilerini,  
gerçek (olarak); ve (böylece de) bilecekler ki, şüphesiz Al-lah, (işte), Odur açık bir Gerçek  
(olan) (41/20-24)! 
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26-  Öyleyse, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o alt bölgede, o sol tarafta-- o kadın kötüler,  
--o sağ tarafta-- o erkek kötüler içindir, ve --yine o alt bölgede, o sağ tarafta-- o erkek kötüler,  
--o sol tarafta-- o kadın kötüler içindir!  
Ve --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgede, o sol tarafta-- o kadın temizler, --o sağ 
tarafta-- o erkek temizler içindir, ve --yine o üst bölgede, o sağ tarafta-- o erkek temizler,  
--o sol tarafta-- o kadın temizler içindir (22/24); ve o şahıslar şimdi (böylece de) öte kılınanlardır  
(bu inkarcıların) bu dediklerinden (83/32-34)! Dolayısıyla, onlar için bir bağışlanma, ve şerefli 
bir besin (var olacaktır; 34/4)! 
27-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık asla --(davetsiz misafir olarak)-- gidip girmeyin kendi 
evlerinizden başka evlere, ta ki (önce) iyice irtibatlaşıp izin almanıza kadar, ve --(oraya girmeden 
hemen önce, girişte öncelikle de ve yine)-- selam vermenize onun o (ev) halkına. Bu, daha iyidir 
sizin için, ta ki siz şimdi --(böylece de, beklenmedik bir şekilde, hiçbir kesintiye ve sıkıntıya 
uğratılmadan, kendi evlerinizde rahatlıkla da)-- “Anış” alabilesiniz (39/23)! 
28-  Ama eğer --(önceden irtibatlaşmaya hiçbir imkan bulamayıp davetsiz olarak gitmek zorunda 
kalıp da, o vakit)-- bulamadıysanız onun içinde hiç kimseyi, öyleyse, artık --(yanınızda o evin bir 
anahtarı sizde de mevcut olsa dahi)-- asla girmeyin oraya, ta ki --(o evin asıl sahibi, veya oturanı 
olan o arkadaşınızla bir şekilde irtibat kurarak)-- izin verilinceye kadar sizin için. Ve ama eğer  
(o vakit içeriden seslenilip) denilirse size: “(Müsait değiliz, o halde, lütfen şimdi) dönün!” Siz de 
derhal dönün. Bu, daha temizdir sizin için. Ve Al-lah (tüm) o “çalıştıklarınızı” (2/25) en bilendir. 
29-  Ama yoktur sizin üzerinize (her hangi) bir günah, --(böyle bir durumda, daha evvelden size 
verilmiş olan o anahtarınızla derhal açıp)-- girmenizde o --(içinde henüz hiçkimse tarafından 
oturulup)-- yerleşilmemiş olan evlere, eğer onun içinde --(şimdi, yine onun o mal sahibinden izin 
alarak, en evvelden beri geçici bir süre için koymuş olabileceğiniz)-- bir geçimlik (eşya, 
malzeme, vs.) var ise size ait olan. Ve Al-lah bilir (tüm) o açığa vurduklarınızı da, ve gizli 
tuttuklarınızı da. 
30-  O halde, (şimdi) o erkek inananlara, de ki: --(Kadınlara gereksizce uzun uzun bakmaktan)--   
kaçındırsınlar o gözlerini, ve (daima) korusunlar o ırzlarını; bu, daha/en temizdir onlar için. 
Şüphesiz, Al-lah haberdardır (tüm) o yaptıklarından (10/61). 
31-  Ve (şimdi) o hanım inananlara da, de ki: --(Erkeklere gereksizce uzun uzun bakmaktan)--   
kaçındırsınlar o gözlerini, ve (daima) korusunlar o ırzlarını. Ve asla açığa vurmasınlar o 
süslerini, sadece o kendinden (zorunlu olarak) belireni (müstesna) ondan. Ve öyleyse, (şimdi) 
kapatıp vursunlar o örtülerini (=tişörtlerini, gömleklerini, kazaklarını, vs.) o göğüs kısımlarının 
üzerine. Ve artık asla açığa vurmasınlar o süslerini, sadece kocalarının önünde, veya babaları, 
veya kocalarının babaları, veya oğulları, veya kocalarının oğulları, veya erkek kardeşleri, veya 
erkek kardeşlerinin oğulları, veya kız kardeşlerinin oğulları, veya (komşu, arkadaş) kadınları, 
veya o sağ ellerinin gözetimindeki (o gündelikçileri, veya o hizmetçileri), veya o (evlerinin) 
bekçileri, cinsel gücü-arzusu olmayan o (iktidarsız veya yaşlı) adamlardan (olan), veya  
o çocuklar, henüz idrak edip anlamamış olan kadınların o özel yerlerini. Ve öyleyse, artık asla 
(kasıtlı olarak hoplayıp) vurmasınlar (yere de) o ayaklarını, ta ki (böylece) -alenen belirip-   
bilinmesi için o sakladıklarının o süslerinden.  
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Öyleyse, artık dönüp yönelin Al-laha, topluca (66/8), ey artık (böylece) inananlar (2/285),  
ta ki siz (sonunda, böylelikle) rahata eresiniz (23/1-11)! 
32-  Ve evlendirin o bekarları içinizden, ve böyle düzeltilileri (4/69) o erkek görevlilerinizden,  
ve o hanım hizmetlilerinizden. Eğer fakir idiyseler, (böylece de) zenginleştirecektir onları Al-lah, 
o lütfundan. Ve Al-lah (lütfuyla) en geniştir, en bilendir. 
33-  Ama mutlaka iffetli kalsın hiçbir (imkan) bulamayan o kimseler (şimdilik) bir nikah için,  
ta ki onları da ileride (dilerse, böylece) zenginleştirinceye kadar Al-lah, o lütfundan. Ve arayan  
o kimseler --(o belirli ödencesini, veya tazminatını alıp, derhal işlerini bırakma hususunda)--                  
bir yazılı antlaşmayı, o sağ ellerinizin gözetimindeki (o personelinizden, veya o işçilerinizden); 
öyleyse, derhal böylece yazılı antlaşma yapın onlarla, eğer görüp bildiyseniz onların içinde bir 
iyi niyetlilik/doğruluk. Ve (bu durumda böylece, veya ekstra olarak da) verin onlara Al-lahın o 
malından, o şey ki (böylece) verdi size. Ve asla zorlamayın o genç kızlarınızı, bencillik üzere, 
eğer diledilerse (bekar kalarak) korundurulmayı, --(şimdi onları asla arzulamadıkları mali 
bakımdan zengin bir kocaya zoraki vererek)-- böylece aramanız için bu yakın hayatın 
menfaatini. Ve artık kim --(böyle zoraki bir evlilik için)-- zorlarsa onları, şüphesiz Al-lah onların 
böyle zorlanmalarının peşinden --(kendilerini buna karşı korumak için alacakları o uygun 
kaçınma tedbirlerinde onlar için)-- en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
34-  Ve işte, muhakkak (böylece) indirdik (Biz) size (bu) apaçık kılıcı “Đşaretleri” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece 
yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), ve böylece de bir “örneklemeyi” (daha evvel) geçmiş o kimselerden,  
(böylece) sizden önce (bkz. Kuran-Haber 2/25-27) == (Tevrat, Hoşea 12/11 = 14/6-10)  
(Đncil-Luka 8/10 = 8/15) (Kuran-Neml 27/93 = Đbrahim 14/24-25), ve (böylelikle de) bir “Öğüt” 
olarak artık burada (böylece) sakınacak olanlar (2/177) için! 
35-  Al-lah ışığıdır (tüm) o göklerin ve yerin! Onun ışığının örneği: Đşte, bir lamba gibidir,  
onun içinde bir çerağ (olan). O çerağ bir cam içindedir. O cam, sanki parlayan bir yıldız gibidir.  
Yakılır o --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- verimli kılınmış bir “zeytin” ağacından (14/24-25), 
hem --o sağ tarafta-- doğuya, hem --o sol tarafta-- batıya (ışık verir)! Neredeyse o yağı (kendi 
başına dahi) ışıldatacaktır, eğer dokunmasa bile ona (orada da, daha sonra) --yine, o sol tarafta--   
bir “ateş!” (Akabinde, yine orada da) --o sağ taraftaki-- Işık üzerine --o sağ taraftaki-- Işıktır!   
Öyleyse, artık iletir Al-lah bu “Işığına” (=4/174), kimi isterse!  
Ve işte, (böylece) vuruyor Al-lah (bu) “örneklemeleri” (18/54) (tüm) o ahali için! Ve Al-lah  
her istem berisinde en Bilendir (4/166)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (35), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi yansımalarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi ilkin o   
“Enfes Bir Mucize,” ve sonra o “Kavuşturan Bir Mucize,” ve sonra da o “Ulaştıran Bir Mucize” 
dosyalarını muhakkak görüp bu bağlamda tüm bunları da şimdi artık orada böylece ard arda ve açıkça 
idrak etmeliyiz, en ilkin.  
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36-  (Bu “Işık;” 4/174) artık o evlerin içindedir, Al-lahın (böylece) yükseltilmesine izin verdiği, 
ve anılmasına onların içinde o (Kendi) Adının! Artık (böylece) anıp yüceltmektedirler Onu, 
onların içinde, --şimdi, o sol tarafta da-- o erken (vakitlerde) ve --o sağ tarafta da-- o geç 
(vakitlerde)! 
37-  Çünki (erkek ve kadın) piyadelerdir (onlar), asla oyalayıp alıkoymayan onları artık ne bir 
ticaret, ve ne de bir alışveriş Al-lahın o “Anışından” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23), ve (her daim)  
ayakta tutmaktan o (namaza durup, Onu) destekleyişi (2/238) ve vermekten o arınma payını 
(8/41). Korkmaktadırlar (onlar) bir günden, (böylece) yılıp döneceği onun içinde o kalplerin ve  
gözlerin (14/42-43)! 
38-  (Đşte), ödüllendirecektir onları Al-lah en güzeliyle (bu) “çalıştıklarının” (2/25), ve daha da 
arttıracaktır onlara, o (Kendi) lütfundan! Ve (çünki) Al-lah besler, kimi isterse, hesapsız bir 
biçimde!  
39-  Ama şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler; (işte), artık onların (bu) “çalışmaları” 
(23/63) çöldeki bir serap gibidir. Şimdi, sanır onu susayan (kimse) bir su; ama nihayet oraya 
vardığı zaman, bulmaz onu bir şey (olarak). Ama (bunun yerine) bulur Al-lahı orada, ve (O da) 
artık yerince öder ona (bunun) hesabını (23/63-67)! Ve Al-lah pek hızlıdır hesaplandırmada. 
40-  Veya o karanlıklar gibidir, derince bir denizin içindeki. Đşte, kaplayıp bürür onu bir dalga, 
onun üstünde bir dalga, onun üstünde bir bulut. Karanlıklar, (böylece) onun bir kısmı bir 
kısmının üstünde. Çıkardığı zaman kendi elini, neredeyse göremeyecek onu da! Ve (çünki)  
kim ki --(ilkin, bu kendi kalleşliklerinden ötürü; 2/26-27)-- şimdi kılmadı Al-lah onun için  
bir “I şık” (4/174), artık --(bu kalleşliklerinden en kısa zamanda vazgeçip, burada derhal ve 
doğrulukla böylece Al-laha yönelmeye ilkin kendileri karar vermedikleri sürece; 3/88-89)--   
olmaz onun için hiçbir “Işık!” 
41-  Öyleyse, (şimdi) görmedin mi, şüphesiz Al-lah, (işte), saygılamaktadır Onu (tüm) o göklerin 
ve yerin içindeki kimseler, ve o kuşlar da, --sollu & sağlı, simetrik-- diziler (halinde)!  
Hepsi muhakkak (böylece) bildi (kendi) destekleyişini, ve saygılayışını (17/44)! Ve Al-lah  
en bilendir onların (tüm) o yaptıklarını. 
42-  Ve (sadece) Al-laha aittir (tüm) yönetimi (17/111) o göklerin ve yerin! Ve Al-laha doğrudur 
o (son) varış yeri (6/38). 
43-  Öyleyse, (şimdi) görmedin mi, şüphesiz Al-lah --(yine en baştan beri, o en üstün ve hassas 
“Matematiksel Hesaplar” üzere yaratıp takdir etmiş olduğu tüm o doğa fizik kanunlarını, ve 
böylece o rüzgarları kullanarak da)-- sürmektedir o bulutları; sonra kaynaştırır onların arasını, 
sonra kılar onları -üst üste yığılmış- kütleler (olarak), ve (böylece) görürsün o yağışı çıkıyor 
(iken) onların arasından. Ve indirir o gökten, (oradaki) o (bulut) dağlardan, onun içinde bir 
soğukluk olan (o doluyu, ve karı); ve isabet ettirir onu, kime isterse, ve çekip döndürür onu, 
kimden isterse. Ve neredeyse o şimşeğinin parıltısı alıp giderecek (şimdi) o gözleri! 
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44-  Ve --(dünyayı kendi ekseni etrafında döndürerek, böylece)-- çevirip döndürmektedir  
Al-lah o geceyi ve o gündüzü.  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak bir “Ders” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Dersine” de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 12/111) vardır, (tüm) o   
görüş sahipleri için! 
45-  Ve Al-lah yarattı o her canlıyı --(en Hikmetli ve Mucizevi evrimsel bir süreçte, böylece yine 
en başta)-- bir sudan (21/30). Ve onlardan kimi (var ki) şimdi yürür o karnı üzerinde, ve onlardan 
kimi (var ki) yürür o iki ayağı üzerinde, ve onlardan kimi (var ki) yürür o dört (ayağı) üzerinde. 
(Böylece) yaratır Al-lah, ne/nasıl isterse (21/104). Şüphesiz, Al-lah her istem üzerinde  
--(burada böylece en başta ve özellikle genetik DNA bazında, ve sonra anatomik olarak da,  
en temelde yine böylece 19 kodlu olarak ve muhteşem bir Simetri içinde)-- tam ölçücüdür 
(51/20-21, 49 & 6/38)! 
46-  Ve (işte), muhakkak (böylece) indirdik (burada) Biz o apaçık kılıcı “Đşaretleri” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece 
yine, en ilkin: 6/4 = 26/5)! Ve öyleyse, (artık) Al-lah (bununla böylece) “iletir” (39/23), kimi 
isterse (13/27), (böyle) ayakta duran bir yordama (6/161)! 
47-  Ve diyorlar: Artık (böylece) inandık (biz) Al-laha ve o gönderilmişe (=Misak Elçisi; 7/158), 
ve (böylece de) uyduk (5/92)! Ama sonra yüz çeviriyor onlardan bir bölük, bunun peşinden.  
Ve (çünki) aslında değildir o şahıslar --(böylece samimi olarak ve hakkıyla; 8/2-4)--                 
inanmışlar. 
48-  Ve (işte), çağırıldıkları zaman (şimdi) Al-laha ve o gönderilmişine (=Misak Elçisi; 7/158),  
(böylece) buyruk vermesi için (4/105) onların arasında, o zaman onlardan bir bölük derhal  
yüz çevirenlerdir! 
49-  Ama eğer --(o her seferinde ancak tümüyle kendi beğenecekleri tarzda, ve de tamamen  
kendi işlerine gelecek şekilde)-- olursa onlar için o hak/karar, (derhal) geliveriyorlar ona doğru, 
tatmin olmuşlar olarak. 
50-  Peki, (böylece) kalplerinin içinde bir hastalık mı (var), yoksa şüpheye mi kapıldılar? Yoksa 
korkuyorlar mı haksızlık yapacak diye Al-lah onlara, ve o gönderilmişi (=Misak Elçisi; 7/158)?  
Hayır, (çünki) o şahıslar onlar --(böylece ve en baştan beri, kendileri)-- haksızlık edicilerdir  
(4/60-65)! 
51-  Ve yalnızca oldu şimdi --(böylece samimi olarak ve hakkıyla; 8/2-4)-- o inanmış olanların 
deyişi, çağırıldıkları zaman (şimdi) Al-laha ve o gönderilmişine (=Misak Elçisi; 7/158),  
(böylece) buyruk vermesi için (4/105) onların arasında, (şöyle) demeleri: Đşittik, ve (böylece de)  
uyduk (5/92)! Ve işte, o şahıslar onlar artık (böylelikle) rahata erenlerdir (23/1-11)! 
52-  Ve artık her kim (böylece) uyarsa Al-laha ve o gönderilmişine (=Misak Elçisi; 5/92), ve 
(böylelikle) ürperirse Al-lahtan (36/11), ve sakınırsa Ondan (2/177); işte, o şahıslar onlar artık 
(böylece) başarıya erenlerdir (48/4-5)! 
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53-  Ve (ama) yemin verdiler (onlar) Al-lah (adına), antlarının (tüm) gayretiyle: Eğer emredersen 
onlara, mutlaka --şimdi, 19 kodlu o Tablolar uğrunda da, böylelikle erdemlice çalışmak üzere,  
bu “Matematiksel Savaşa;” 9/111)-- çıkacaklar! (diye). De ki: (Bir daha) asla yemin vermeyin; 
(çünki) tanınmış (sağduyulu ve erdemli) bir uymadır (sizden beklenen). Ve şüphesiz, Al-lah 
(zaten) haberdardır --(bu konuda böylelikle erdemlice çalışmak üzere, bu “Matematiksel 
Savaşa;” 9/111 asla çıkmamak için böylece her bahaneyi uydurarak ve kaçarak)-- o 
yaptıklarınızdan (9/42-48)! 
54-  De ki: Öyleyse, artık (böylece) uyun Al-laha, ve uyun o gönderilmişe (=Misak Elçisi; 5/92)!  
Ama eğer (yine de) yüz çevirirlerse, artık onun sorumluluğu yalnızca (ona) yüklenilen (43/44), 
ve sizin sorumluluğunuz da (size) yüklenilendir (43/44). Ve eğer (şimdi) uyarsanız ona,   
--19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine,  
en ilkin-- (Al-lah tarafından böylece) “iletilmiş” (39/23) olursunuz! Ve artık yoktur o 
gönderilmişin (=Misak Elçisi) üzerine, sadece (böylelikle) açık bir ulaştırma (5/67). 
55-  (Đşte), söz verdi (şimdi) Al-lah sizden artık (böylece) inanmış (3/84) o kimselere ve  
o Düzelticilikler için “çalışanlara” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları 
uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara” bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26); 
Mutlaka ardıl kılacaktır (O) onları o yerin (28/57 & 4/100) içinde, ardıl kıldığı gibi onlardan 
önceki o kimseleri (21/71 & ...); ve mutlaka yerleşik kılacaktır onlar için o “Ergilerini” (48/28),  
o şey ki artık (böylece) hoşnut oldu onlar için (5/3); ve mutlaka değiştirecektir onlara, o 
korkularının peşinden, bir güvenliği (8/26)! Đşte, (çünki) onlar artık (böylece) hizmet ederler 
(yalnızca) Bana (22/77), ve asla ortak koşmazlar --(burada Onun tüm bu Đlahi buyrukları;  
4/105 & 6/114 dışında hiçbir buyruğu)-- Bana (18/26), hiçbir istemle! Ama artık her kim de 
(böylece) inkar ederse (2/26), bunun peşinden; işte, o şahıslar onlar (böyle) kalleşlerdir  
(2/26-27)! 
56-  Ve öyleyse, artık (her daim) ayakta tutun o (namaza durup, Onu) destekleyişi (2/238)  
ve verin o arınma payını (8/41), ve (böylece) uyun o gönderilmişe (=Misak Elçisi; 5/92), ta ki siz  
--(Onun tarafından şimdi böylece)-- acınasınız (4/174-175)! 
57-  O halde, artık sakın hesap etme sen şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimselerin  
(Onu) aciz bırakabileceklerini o yerin içinde (34/5)! Ve işte, --(bu takdirde; 41/5, 40 &  
85/4-10 & ...)-- onların o (son) barınma yerleri o ateş (olacaktır); ve ne adi bir varış yeridir (o)! 
58-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık --(odalarınıza girmeden önce, ilkin muhakkak o  
kapıya tıklayarak)-- mutlaka izin istesinler sizden, sağ ellerinizin gözetimindeki o (gündelikçi,  
hizmetçi, veya dadı) kimseler, ve henüz ulaşmamış o (çocuk) kimseler o erginlik dönemlerine,  
(şu) üç vakitte: O tan vaktinin (namaza durup, Onu) destekleyişinden önce, ve giysilerinizi 
çıkarıp koyduğunuz sırada, o öğlen vaktinde, ve o akşam vaktinin (namaza durup, Onu) 
destekleyişinden sonra. (Böylece) üç özel vakittir (bunlar) sizin için.  
Ama yoktur sizin üzerinize, ve onların üzerine (her hangi) bir günah, bu (vakitlerin) dışında;  
artık (evin içinde) dolaşabilirler sizin etrafınızda, (böylece rahatlıkla) sizin bazınız bazısı 
etrafında.  
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Đşte, böylece açık ediyor Al-lah sizin için o “Đşaretleri” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda, özellikle o sol tarafta  
yer alacak olan-- o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7); ve Al-lah en bilendir,  
en buyurgandır! 
59-  Ve artık ulaştığı zaman (yanınızdaki) o çocuklar o erginlik dönemlerine, şimdi o --(yatak 
odalarınıza girmeden önce, artık istisnasız tüm vakitlerde ve her defasında böylece ilkin 
muhakkak o kapıya tıklayarak)-- mutlaka izin istesinler, kendilerinden önceki (tüm o yetişkin) 
kimselerin de (burada istisnasız tüm vakitlerde ve her defasında böylece ilkin muhakkak o 
kapıya tıklayarak sizden)-- izin istedikleri gibi.  
Đşte, böylece açık ediyor Al-lah sizin için o “Đşaretlerini” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda, özellikle o sağ tarafta  
yer alacak olan-- o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7); ve Al-lah en bilendir,  
en buyurgandır! 
60-  Ve kadınlardan o (iyice yaşlanıp, veya başka bir özrü olup) oturucular, artık hiç ümit 
etmeyen o kimseler bir nikahı; o halde, yoktur artık onların üzerine bir günah, çıkarıp 
koymalarında o dış giysilerini (=tişörtlerini, gömleklerini, kazaklarını, vs.), -yine de- açıkça  
ifşa ediciler olmaksızın o (bilinen) süslerini. Ama --(yine de, her daim bu dış giysilerini de 
giyinik olarak oturup böylece)-- iffetli kalmaları daha/en iyidir onlar için. Ve Al-lah en işiticidir, 
en bilendir. 
61-  Ve asla yoktur --(kendi kapasitesinin üzerinde kendisine herhangi ağır bir sorumluluk,  
emir, veya görev yüklenmek kaydıyla; 2/286)-- o kör üzerine bir sıkıntı (vermek), ve asla yoktur  
o sakat üzerine de bir sıkıntı (vermek), ve asla yoktur o hasta üzerine de bir sıkıntı (vermek) 
(9/91 & 48/17)!  
Ve yoktur (kendi) canlarınız için (herhangi bir sakınca), --(elbette, öncelikle yine her daim  
ilkin karşılıklı rıza ve hoşnutluk üzere)-- yemenizde o kendi evlerinizden, veya babalarınızın 
evlerinden, veya annelerinizin evlerinden, veya erkek kardeşlerinizin evlerinden, veya kız 
kardeşlerinizin evlerinden, veya amcalarınızın evlerinden, veya halalarınızın evlerinden, veya 
dayılarınızın evlerinden, veya teyzelerinizin evlerinden, veya --(yine sahiplerinin size olan o 
güven ve rızasıyla)-- anahtarlarına sahip olduğunuz (o evlerden), veya o can dostlarınızın 
(evlerinden). Ve yoktur sizin üzerinize (herhangi) bir günah, yemenizde topluca, veya ayrı ayrı. 
Ve girdiğiniz zaman o evlere, artık (derhal) selam verin o canlarınıza, böylece bir kutlama 
(olarak) Al-lahın katından (11/69), verimli kılınmış (ve) temiz.  
Đşte, böylece açık ediyor Al-lah sizin için o “Đşaretleri” (=buradaki tüm o ikişerli, benzeşmeli 
“kelimelerin/harflerin” --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda, özellikle o alt bölgede yer alacak  
olan-- o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7), ta ki siz artık (böylelikle)  
akledesiniz (21/10)! 
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62-  Đşte, o (gerçek) inananlar, artık (böylece) inanmış olan o kimselerdir Al-laha ve o 
gönderilmişine (=Misak Elçisi; 7/158); ve oldukları zaman (şimdi) onunla birlikte toplantı 
(halindeki) bir emir üzerinde, asla bırakıp gitmeyenler, ta ki (ilkin) ondan izin isteyinceye kadar. 
Şüphesiz, (şimdi) senden (böylece) izin isteyen o kimseler, işte, o şahıslar (gerçekten) böylece 
inanmış olan o kimselerdir Al-laha ve o gönderilmişine (=Cebrail; 2/97)! Öyleyse, artık onlar 
(samimi olarak) senden (böylece) izin istedikleri zaman o bazı işleri için, artık izin ver (sen de, 
bu samimiyetinden ötürü) o --(mazeretini uygun görüp)-- istediğin kimse için, onlardan; ve 
(daima) bağışlanma dile onlar için Al-lahtan. Şüphesiz, Al-lah --(böyle samimi ve gerçek 
inananlar için; 8/2-4 artık böylelikle ve her daim)-- en bağışlayıcıdır, en acıyandır (6/54). 
63-  Öyleyse, artık asla kılmayın o gönderilmişin (=Misak Elçisi) bu çağrısını (8/24)  
kendi aranızda, o (rastgele) çağrısı gibi sizin bazınızın bazısını. Ve muhakkak biliyor Al-lah 
(şimdi) sıvışıp kaçan o kimseleri de, sizin içinizden, sinsice! O halde, artık kaçınsın bozup 
çelişen o kimseler onun (bu) emrinden (4/59 & 83), bundan ötürü onlara isabet etmesinden  
(Al-lah katından) bir inletmenin, veya onlara isabet etmesinden acıklı bir çilenin! 
64-  Dikkat, şüphesiz Al-lah içindir, (tüm) o göklerin ve yerin içindekiler (16/49-50)! Ve 
muhakkak bilmektedir (O) şimdi sizin başında durup (o yaptığınız, çalıştığınız) herşeyi (10/61).   
Ve öyleyse, artık Ona doğru döndürülecekleri (o) gün, (mutlaka) havadis verecektir (O) onlara 
tüm (bu) çalıştıklarını da (2/25 X 29/4)!  
Ve (işte), Al-lah her istem berisinde (böylece de) en Bilendir (4/166)! 

 
 
 

BÖLÜM   25 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.           
1-  Yüce olandır o Kimse ki, indirdi (böylece) o hizmetkarının (=Misak Elçisi; 7/158) üzerine  
o --sollu & sağlı-- “Ayırı şı” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Ayırışına”  
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 17/106), (böylece) olsun diye (tüm) o kalabalıklar için 
bir uyarıcı (17/105)! 
2-  O Kimse ki, (işte), Onun içindir (tüm) yönetimi (17/111) o göklerin ve yerin. Ve hiç edinmedi 
bir çocuk (19/88-93); ve hiç olmadı Onun için bir ortak (18/26) o yönetimde! Ve yarattı her 
istemi, ve ölçüp takdir etti onu --(o Evren kitabında, ve de bu Din kitabında, böylece en temelde 
ve esasen hep 19 kodlu; 74/30)-- (tam) bir ölçüp takdir etmeyle (41/53)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (2), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel bağlamdaki  
o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi ilkin o “Altın Oranlı Bir Mucize,”  
ve hemen akabinde de o “Altın Hesaplı Bir Mucize” dosyalarını birlikte muhakkak görüp, bu bağlamda 
bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
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3-  Ama (şimdi) edindiler (onlar) hala (böylece) Ondan başka ilahlar (9/31 & 21/29 & 25/43) 
yaratamayan hiçbir istemi, ve onlar (kendileri) yaratılan; ve malik olamayan (kendi) canları için 
(dahi) ne bir darlığa, ve ne de bir faydaya (5/76); ve malik olamayan --şimdi, 19 kodlu o 
Tablolarda da, o sol tarafta da-- o “ölüme,” ve --o sağ tarafta da-- o “hayata,” ve ne de (böylece)  
dirip yayıvermeye (43/11)! 
4-  Ve dediler şimdi (böylece) inkar etmiş (74/31) o kimseler: Değildir bu (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisi;” 74/30-31), sadece bir döneklik, kendisinin uydurduğu onu! 
Ve yardım etti ona, bunun için, bir yabancılar halkı da (43/44)! Ve (işte), muhakkak geldiler 
onlar (böylece) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafa karşı-- bir haksızlıkla, ve --o sağ 
tarafa karşı-- bir asılsızlıkla (29/47, 49)!  
5-  Ve de dediler: Bunlar, ancak o öncekilerin (=o önceki Peygamberler; 21/5) -klasik- bildirim 
tarzlarıdır, (şimdi) oturup (kendisinin) böylece (sollu & sağlı) yazdırdığı onları; ki işte, onlar 
(böylece) dikte ediliyor onun üzerine, --bir o sol tarafta-- beride, ve --bir o sağ tarafta-- ötede!  
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, böylece artık bu vadedilmiş Misak Elçisi tarafından                                
-şu ana dek- o toplam 19 en temel dosya içinde açıkça sunulmuş olan yüce Rabbimize ait 19 kodlu,  
tüm o muhteşem Planlamaların daha önceki tüm bu büyük Peygamberler (=bu bağlamda, en başta yine  
hz. Musa, ve sonra hz. Đsa, ve sonra hz. Davud, ve de nihai olarak yine hz. Muhammed a.s.) herbiri 
tarafından nasıl daima --sol ve sağ-- her iki taraflı olarak önceden böylelikle en Mucizevi ve en isabetli 
tarzlarda aynen haber verilmiş olduğu gerçeğini çarpıtabilmek için, şimdi yukarıda işaret edilen bu tarz 
inkarcıların tüm bu en mucizevi Nebevi haberleri sadece bu büyük Peygamberlerin herbirinin o dönemde 
kullanmış oldukları klasik “bildirim tarzları” (=esatiru; 6/25) -(mesturen; 17/58 & ...)- olarak tanımlayıp, 
ve dolayısıyla da, tüm bu --sollu & sağlı-- en hikmetli Nebevi haberlerin hiçbirinin şimdi bu 19 kodlu, 
muhteşem Planlamalarla asla ve hiçbir alakaları olamayacağını iddia ederek, böylece de derhal 
geçiştirmeye ve örtmeye yönelik faaliyetleri haber verilmiş olmaktadır, yukarıda yüce Rabbimiz 
tarafından, böylece yine en Bilge bir tarzda!        
 
6-  De ki: Đşte, (böylece) indirdi “onu” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Yazıtına” --burada böylece en başta ve özellikle o “Altın Oranlı, ve de akabinde o Altın Hesaplı  
Bir Mucize” dosyalarında açıkça sunulmuş olanlara-- bir atıftır, en ilkin ve hassaten)  
o “Sırrı” (=tüm Evrende mevcut olan o “Altın Oran” Sırrı; 25/2) bilen o Kimse (tüm) o göklerin 
ve yerin içindeki (41/53)!  
Öyleyse, şüphesiz O --(artık burada böylece derhal dönüp yürekten ve doğrulukla Kendisine 
yönelecek tüm o kullarını böylelikle ve her daim)-- en bağışlayıcıdır, en acıyandır (6/54)! 
7-  Ve ama (hala) dediler (onlar): Ne var şimdi (olağanüstü olan) bu gönderilmiş (=Misak Elçisi) 
için ki, ama (işte, sıradan her insan gibi) yiyor o da o yiyeceği, ve de yürüyor o marketlerde? 
Öyleyse, şimdi (hiç olmazsa) değil miydi indirilmeli ona bir melek, (ki) o da olaydı onunla 
birlikte bir uyarıcı (15/7-8)? 
8-  Veya atılmalıydı (gökten) ona (büyük) bir define, veya olmalıydı onun için bir bahçe, 
(sürekli) yiyebileceği ondan? Ve (böylece de) dediler o haksızlık ediciler (39/23): O halde, 
izlemiyorsunuz siz, sadece --(bu “19” sayısıyla; 74/30 böylece)-- sihirlenmiş bir adamı (21/3-4)! 
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9-  Gözle, nasıl vurdular (şimdi) senin için (bu) örnekleri, ve böylece saptılar. Öyleyse, artık 
--(bu kalleşlik ve katılıklarından; 41/5 en kısa zamanda vazgeçip, burada derhal ve doğrulukla 
böylece Al-laha yönelmeye karar vermedikleri sürece; 3/86-89)-- artık asla uyamazlar onlar  
burada (böyle) hiçbir “yola” (9/111)! 
10-  (Çünki) işte, Yüce olandır o Kimse ki, eğer isterse, kılar senin için (burada şimdi) daha 
iyisini bunlardan (=talep ettikleri o maddi defineler ve bahçelerden; 25/8): Đşte, --şimdi, 19 kodlu 
o Tablolarda da, o sol tarafta-- o “bahçeleri,” altından nehirler akan (23/19); ve kılar senin için  
--o sağ tarafta-- o “sarayları” da (17/100)! (=10/58) 
11-  Hayır, (şimdi) böylece yalanladılar onlar o Saati (54/1-3). Ve hazırladık (Biz) şimdi böylece 
yalanlamış o kimseler için o Saati (54/1-3) bir çılgın alev! 
12-  O vakit, onları gördüğü zaman (o alev), uzak bir yerden, (derhal) işittiler onun o parlayışını 
ve uğultusunu. 
13-  Ve (sonra) atıldıkları zaman orada bunaltıcı bir yere, (hep) zincirlenmişler (olarak), derhal 
çağırdılar orada yok oluşu. 
14-  Çağırmayın bugün bir (kez) yok oluşu, ama --(bu yaptıklarından, ve/veya yapmayı cidden  
ve her daim böylece yüreklerinde tasarladıklarından ötürü; 22/72 & 60/2 & 85/4-8 & ...)--   
çağırın birçok (kez) yok oluşu! 
15-  De ki: O halde, (şimdi) bu mu daha iyidir, yoksa o süreklilik bahçesi mi, o şey ki  
(böylece) söz verildi o sakınanlara (39/33-34)? Onlar için böylece bir ödül, ve (en güzel) bir 
varış yeridir (o)! 
16-  Onlar için orada (verilecektir), ne isterlerse (36/55-58); sürekli kalıcılar (olarak)!  
(Bu), Yetkenin üzerine (aldığı) böylece istenip (mutlaka yerine getirilecek) bir sözdür (31/8-9)! 
17-  Ve (o) gün, toplayıp biraraya getirdiğinde (O) o (ortak koşucuları), ve şimdi --(böylece, 
Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “ilahlar” ve “yetkeler” olarak edinip)-- o hizmet ettikleri  
--(o Melekleri, ve o Peygamberleri)-- Al-lahtan başka (21/29), diyecek (Al-lah): Öyleyse, siz mi 
saptırdınız (Benim) bu hizmetkarlarımı, yoksa onlar (kendileri) mi saptılar (böylece) bu  
(doğru) yoldan (3/79-80)? 
18-  Dediler (onlar): Saygı duyulansın Sen; asla olacak iş değildir bizim için, (böylece) 
edinmemiz Senin dışında (yol gösterici, koruyucu) rehberler (18/102)! Ve fakat geçimlendirdin 
(Sen) onları ve babalarını, öyle ki --(o cehalet ve kibirlerinden ötürü; 34/35 bu yanlış sanıya 
kapılıp; 23/55-56)-- unuttular o “Anışı” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Anışına” bir göndermedir burada böylece yine, en ilkin: 39/23); ve (bundan ötürü) şimdi oldular  
(böyle) sefalete düşmüş bir halk! 
19-  Ve (işte), muhakkak şimdi (böylece) yalanladılar (onlar) sizi, o dediklerinizde de (10/18)!  
Öyleyse, artık (burada) asla güç yetiremeyeceksiniz (siz) ne bir çevirip gidermeye, ve ne de bir 
yardıma. Ve (işte), her kim şimdi (böylece) haksızlık ederse (39/24 & 42/21), sizden, tattıracağız 
(Biz) ona --(bu takdirde; 4/18 ileride)-- büyük bir çile! 
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20-  Ve göndermedik (Biz) senden önce de, o gönderilmiş elçilerden (hiçbir kimseyi ki), sadece 
şüphesiz onlar da (o diğer her normal insan gibi) yerlerdi o yiyeceği, ve yürürlerdi o marketlerde.  
Ve kıldık (Biz) şimdi sizin bazınızı bazısı için (böylece de) bir deneme (6/53); sabır  
gösterecek misiniz (38/17)? Ve Yetken en görücüdür. 
21-  Ama hala dediler (şimdi) ümit etmeyen o kimseler (burada) Bize kavuşmayı (10/15):  
O halde, değil miydi indirilmeli bizim üzerimize o melekler (15/7-8), veya (açıkça) görmeliydik 
Yetkemizi (2/118)? Muhakkak (böylece) büyüklendiler onlar (şimdi) kendi canlarının içinde,  
ve aşırı gittiler, büyük bir aşırı gidişle. 
22-  (O) gün, artık (böylece) gördüklerinde o melekleri (16/28); yoktur artık hiçbir müjde, o gün, 
(bu) cürümkarlar (7/40) için, ve diyecekler: (Đşte), kıstırılıp kapatıldık biz şimdi (burada)  
(tam) bir kapatılışla (16/28-29)! 
23-  Ve (şimdi) önüne geçtik (Biz) o çalıştıklarının, o (böyle) herbir “çalışmadan” (23/63 & 
41/40 & ...), ve kıldık onu saçılmış bir toz! 
24-  (Ama) o bahçe arkadaşları, o gün, daha/en iyidir o yerleşme yeri (bakımından), ve daha/en 
güzeldir o dinlenme yeri (bakımından)! 
25-  Ve (o) gün, artık parça parça olduğunda o gök o bulutlarla, ve indiririz (Biz) o melekleri, 
(tam) bir indirişle. 
26-  Yönetim, o gün, “Gerçek” (21/112) üzere/olarak, artık (sadece) o Pek Acıyana aittir!  
Ve olmuş olacaktır (o) bir gün, şimdi (böyle) inkarcılar (74/31) üzerine pek zorlu! 
27-  Ve (o) gün, artık ısırdığında --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” 
(39/23) burada böylece yalanlayıp nankörlük etmiş olan-- o haksızlık edici (39/24) kendi ellerini,  
ve diyecek: Ah keşke, ben de edinmiş olsaydım o gönderilmişle (=Misak Elçisi) birlikte  
(böyle) bir yol (12/108)! 
28-  Vah yazıklar bana, keşke edinmeseydim şu şahsı bir dost! 
29-  (Çünki) işte, muhakkak o (böylece) saptırdı beni o “Anıştan” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23), bana 
gelmesinin ardından. Ve oldu (şimdi) o şeytan da --(bu hususta böylece kendisini izlemiş olan 
tüm bu)-- insanları (böylece) bir ortada bırakıcı (14/22)! 
30-  Ve dedi o gönderilmiş (=Misak Elçisi): Ey Yetkem, (işte), şüphesiz benim bu (yalanlayıcı) 
halkım (6/66) reddedip bıraktılar (şimdi) bu “Okunuşu” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 36/69) böylelikle 
(kendisinden) kaçınılmış (23/66-67) olarak! 
31-  Ve (çünki) böylece kıldık (Biz) o her havadisçi için (böyle) düşmanlar o cürümkarlardan 
(6/112-113). Ve yeter (senin) Yetken (şimdi, tüm bu gibi cin ve insan şeytanlarına; 6/112-113 &  
19/83 karşı da, tüm inananlar için) --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” 
(39/23) burada böylece yine, en ilkin-- bir “Đletici” (39/23), ve bir Yardımcı (olarak) (40/51)! 
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32-  Ama (hala) dediler şimdi (böylece) inkar etmiş (74/31) o kimseler: O halde, değil miydi 
indirilmeli onun üzerine (tüm) o “Okunuş” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 36/69) tek bir anda?  
Halbuki, böylece --(Bölüm Bölüm indirerek; 11/13-14)-- böylelikle (iyice) pekiştirip  
(ard arda) sağlamlaştırmamız içindir onunla senin zihnini; ve düzenledik (Biz) onu böyle  
--(ikişerli, benzeşmeli; 39/23 en özgün)-- bir düzenleyişle! 
33-  Öyleyse, (şimdi) onlar sana --(sorup aslını öğrenmek, veya seni aciz bırakmak için)--                        
her (anıp) getirdiklerinde (böyle) bir “örnekleme” (2/25-26 & 74/26-31 & 14/24-26 & ...),  
işte, zaten verdik (Biz) sana (onunla ilgili) o “Gerçeği” (burada), ve (bu) en güzel açıklamayı 
(=39/23)! 
34-  Ama --(bu takdirde; 3/90-91 en sonunda)-- devşirilecek o kimseler (kendi) yüzleri üzere  
o batağa doğru, (işte), o şahıslar şimdi (böylece) daha/en kötüdür yer (bakımından), ve  
(böylece) daha/en sapkındır yol (11/19) (bakımından)! 
35-  Ve muhakkak verdik (Biz) Musaya o Yazıtı (=Tevrat; 5/44), ve kıldık onunla birlikte 
kardeşi Harunu bir destekçi (20/29-35). 
36-  Ve dedik: O halde, (şimdi) gidin o halka, yalanlamış o kimselere o “Đşaretlerimizi;”  
sonra --(bundan ötürü; 7/132-137)-- perişan ettik onları, (tam) bir perişan edişle! 
37-  Ve o Nuh halkı; o vakit, yalanladıklarında (onlar) o gönderilmişleri, Biz de --(bundan  
ötürü; 71/21-25)-- boğduk onları. Ve kıldık onları (tüm) ahali için --şimdi de, böylece--                          
bir “Đşaret” (23/27)! Ve hazırladık (Biz) böyle haksızlık ediciler (39/24) için, acıklı bir çile! 
38-  Ve o Ad ve Semud, ve o Ress arkadaşları, ve de (nice) nesiller, bunların arasında, çokça. 
39-  Ve hepsi, (işte), Biz (önce) vurduk onlar için de --(o kendi zamanlarına göre, bunlara 
benzer; 22/73 & 30/28 & ...)-- o örnekleri, ve hepsi, (işte), sonra da --(bundan ötürü; 40/5)--   
darmadağın ettik, (tam) bir darmadağın edişle!        
40-  Ve muhakkak geliverdiler onlar --(şimdi, bu “Misak Elçisinin/Mesajının” içinde yerleşik 
bulunduğu o Batıdaki mübarek Şehrin -biraz uzak- çevresinde yer alan)-- o şehrin üzerine de,  
o şey ki yağdırıldıydı --(yakın zaman önce onun üzerine, tarihte görülmemiş)-- bir felaket  
yağışı (29/67). Öyleyse, hala olmadılar mı görecek onu da (29/67)? Hayır, (hala) ümit etmiyor 
oldular onlar (böyle) bir açıp yayıvermeyi (81/10)! 
41-  Ama (şimdi) seni gördükleri zaman, kesinlikle (hala) ediniyorlar seni, sadece bir alay 
konusu, (şöyle diyerek): Yani (şimdi) bu mudur o kimse ki, (böylece) seçip atadı Al-lah  
bir gönderilmiş (olarak)? 
42-  Đşte, neredeyse mutlaka saptıracaktı o bizi o ilahlarımızdan (9/31 & 21/29 & 25/43 & 41/37),  
eğer olmasaydık (biz) azimle kararlılık göstermiş (olanlar) onlar için!  
O halde, artık ileride bilip anlayacaklar (onlar), o çileyi (44/10-16 & 8/50-51) gördükleri sırada,  
kim en sapkınmış yolca (25/27-29)! 
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43-  O halde, (şimdi) gördün mü edinmiş o kimseyi kendi hevesini (böylece) kendi “ilahı”? 
Öyleyse, artık sen mi olabileceksin onun için --(onu şimdi böylece içine düşmüş olduğu bu derin 
sapkınlıktan çekip doğruya iletebilecek)-- bir dayanak (45/23)? 
 
**  Kuran-Haberde, en kritik ve önemli bir terim olan bu “Đlah” (=Otorite) sıfatı, yüce Rabbimiz 
tarafından Hak olarak sadece Kendisine has bir vasıf olarak kullanılıp, Kendisi dışında şimdi Dini Yaşam 
adına kendinden bir kaynak ortaya koyup buna göre “buyruk” (=hukm) üretmeye, ve bunun ardından,  
buna binaen kendisi için “övgü” (=hamd) de beklemeye yeltenecek olan her şahıs bundan ötürü  
kesinlikle “sahte ilahlar” olarak nitelendirilmiştir (bkz. 28/70 X 9/31 & 21/29 & 45/23 & 71/23 & ...).  
Yukarıdaki Ayette de, bundan ötürü, artık kendi “hevasını” (=heves, arzu) böylece “sahte bir ilah,”  
yani içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, artık böyle olağanüstü ve eşsiz bir “Matematik Plan” 
üzere indirilmiş olan bu biricik Kuran-Haber dışında, Dini Yaşam adına yüce Al-lahın burada vermiş 
olduğu tüm bu en Bilge “buyrukların” (=hukm; 4/105 & 6/114) aksine veya dışında Al-lah adına  
veya kendi adına “buyruklar” üretmeye yeltenecek olan her tür bozuk dindar, veya tamamen dinsiz tarzda  
“sahte ilah” konumundaki tüm o hasta, egoist ve bencil karakterlere işaret olunmaktadır böylece, en ilkin.     
 
44-  Yoksa hala sanıyor musun (sen), şüphesiz onların çoğu işitiyorlar, veya aklediyorlar (diye)? 
Fakat (işte), değildir onlar, ancak --(bireysel işitme ve akletme yetileri pek olmayan, ancak  
sürü psikolojisi altında hareket eden)-- o davarlar gibi; hayır, şimdi onlar --(bu açıdan  
onlardan)-- daha da sapkındırlar yolca! 
 
**  Yüce Rabbimizin kendilerine en baştan beri bireysel işitme ve akletme yetisi pek vermemiş olduğu  
tüm o davarları ve diğer tüm hayvanları, bundan dolayı, şimdi bu hususta asla sorumlu tutmayıp,  
bu dünya hayatının ardından Kendi katında tümüyle o Cennette toplayacağını (bkz. 6/38),  
fakat kendilerine en baştan beri bireysel işitme ve akletme yetisi vermiş olduğu halde, şimdi bunları  
hiç kullanmayıp böylece hala o davarları bu açıdan aynen böylece taklit etmeyi tercih eden cin ve 
insanlarla --(bu kalleşliklerinden en kısa zamanda vazgeçip, artık burada o akıllarını böylelikle  
hakkıyla ve gereğince kullanarak; 21/10 & 57/17 & ... derhal ve doğrulukla böylece Ona yönelmeyi; 3/89 
tercih etmedikleri takdirde)-- o Cehennemi dolduracağını da, en baştan beri, böylece ve asla 
unutmamalıyız hiçbirimiz burada (bkz. 11/119)!     
 
45-  O halde, (şimdi) bakıp görmedin mi Yetkenin (kudretine ve hikmetine), nasıl uzattı (O)  
o gölgeyi? Ve eğer istese, --(yine en baştan beri, o en ince ve üstün Matematik Hesaplara göre 
yaratıp takdir etmiş olduğu o doğa fizik kanunlarını şimdi bu açıdan da dilediği müddet tamamen 
geçersiz bırakıp es geçerek, veya dilediği şekilde tümden değiştirerek)-- mutlaka kılabilirdi onu  
durgun da. Sonra kıldık (Biz) o güneşi onun üzerine (böylece) bir belirtici (olarak). 
46-  Sonra --(yine şimdi en baştan beri, o en ince ve üstün Matematik Hesaplara göre yaratıp 
takdir etmiş olduğu o doğa fizik kanunlarını kullanarak da)-- tutup çekmekteyiz (Biz) onu  
Kendimize doğru, (gün boyunca) yavaş bir tutup çekişle.  
47-  Ve Odur o Kimse ki (böylece) kıldı sizin için o geceyi bir elbise (2/187), ve o uykuyu bir 
istirahat; ve kıldı o gündüzü de bir dirip yayıveriş (vakti). 
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48-  Ve Odur o Kimse ki (böylece) gönderdi o rüzgarları bir müjde (olarak), o acımasının 
önünde. Ve (işte, böylelikle) indirdik (Biz) o gökten temiz bir su; 
49-  (böylece) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- hayat vermemiz için onunla “ölü” bir  
beldeye (7/57), ve sulamamız (için) onunla o yarattıklarımızdan --o sol tarafta da-- o “davarları,”   
ve --o sağ tarafta da-- o birçok “canlıları!”  
50-  Ve muhakkak (böylece) yayıp verdik (Biz) --(tüm bu “örneklemeleri;” 17/89)-- onların 
arasında, böylelikle “Anış” almaları (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23) için! Ama (hala) diretti o ahalinin çoğu, 
ancak (böyle) inkarcılıkta (39/59)!  
51-  Ve eğer (gerek duyup) isteseydik (Biz), mutlaka atayıp yollayabilirdik şimdi (dünyadaki)  
o her şehrin içinde de --ayrı ayrı-- (senin gibi) bir uyarıcı (6/92 = 27/82)! 
52-  Öyleyse, artık asla uyma (sen) o inkarcılara (2/26-27), ve gayret et onlar (karşısında)  
“bununla” (=39/23), büyük bir gayret edişle! 
53-  Ve (işte), Odur o Kimse ki saldı o iki denizi; bu biri --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sağ tarafta-- “tatlı” (ve) “leziz,” ve bu biri --o sol tarafta-- “tuzlu” (ve) “acı!” Ve (böylece) kıldı 
onların arasında --orada da-- (birbirlerine karışmalarına mani olacak, yine Matematiksel Hesaplı) 
bir engel (55/19-20), ve artık (böylelikle) iyice sınırlandırılmış bir sınır! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (53), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o   
“Ulaştıran Bir Mucize” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece  
ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
54-  Ve Odur o Kimse ki (böylece) yarattı o sudan (=meni; 77/20) bir insan, ve kıldı onu  
bir nesep, ve bir soy (halinde). Ve Yetken --(burada da, yine en başta böylece ve hassaten 
Matematiksel açıdan da)-- tam ölçücüdür (77/21-23)! 
55-  Ama hala --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “yetkeler” olarak edinip; 9/31 böylece)--   
hizmet ediyorlar (onlar) Al-lahtan başka (12/40) onlara asla fayda veremeyenlere, ve onlara  
asla darlık veremeyenlere (5/75-76). Ve (çünki) o inkarcı (39/59) Yetkesinin aleyhine  
pek küstahtır (18/54)! 
56-  O halde, göndermedik (Biz) seni, mutlaka artık (böylelikle) bir müjdeleyici (2/25), ve  
bir uyarıcı (14/44) olarak! 
57-  De ki: (Đşte), sorup istemiyorum (ben) sizden “bunun” (=39/23) için hiçbir ücret (38/86-87); 
sadece (artık) her kim isterse (böylece) edinmeyi Yetkesine doğru --(en sağlam ve dosdoğru)-- 
bir “yol” (12/108 & 9/111)! 
58-  Öyleyse, artık (yalnızca) güvenip dayan (sen) o Diri olana, o Kimse ki asla ölmez; ve 
(daima) an Onu övgüyle (20/130). Ve yeter O, (tüm) o hizmetkarlarının o kusurlarından (17/17)  
haberdar olarak. 
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59-  O Kimse ki yarattı o gökleri ve yeri, ve onların arasındakileri (böylece) altı günde (41/9-12), 
sonra (egemence) dikeldi --(tüm evrenin/evrenlerin dışında ve üstünde olan; 70/4)-- o tahtın 
üzerinde (10/3)! Pek Acıyandır (O); öyleyse, artık böylece de (her daim) isteyip sor Ondan 
(55/29) o “Haberdar” (olarak/ismiyle de) (7/180)!  
 
**  Yüce Rabbimiz tüm alemlerde, hiçbir an, hiçbir şeyle ve hiçbir kimseyle asla kıyaslanamayacak  
ve benzetilemeyecek olan, ve böylece her şeyin ve her kimsenin fevkinde bambaşka Tek ve Biricik Varlık 
olduğu için (bkz. 42/11), yukarıdaki Ayette geçen, ve yüce Rabbimizin böylece üzerinde egemence 
dikeldiği bildirilen o “Tahtı” da (=esteva ala elArş) burada elbette yine sadece sembolik manada ve  
aslen (=Yönetim, Erk Makamı) olarak algılayıp, buradaki herhangi/hiçbir tahtla vs. karşılaştırıp 
kıyaslamaya da asla ve hiçbir zaman çalışmamalıyız, elbette (42/11).  
 
60-  Ama (şimdi) denildiğinde onlara: Öyleyse, haydi --19 kodlu o Tablolarda da, böylelikle 
erdemlice çalışmak üzere, şimdi böylece-- “eğilin” (48/29) o Pek Acıyan için!  
Dediler: (Hayır), değil Pek Acıyan! Eğilir miyiz biz hiç şimdi (ancak) senin (böylece) bize 
emrettiğine (25/4-5)? Ve böylece de arttırdı onları (bu davet, sadece) nefretle kaçışta! 
61-  Yüce olandır o Kimse ki, (işte), kıldı o göğün içinde o burçları, ve kıldı onun içinde  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta-- bir aydınlatıcı (“Güneşi”), ve --o sol tarafta--           
bir ışıklandıran “Ayı!” 
62-  Ve Odur o Kimse ki (böylece) kıldı --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- 
o “Geceyi,” ve --o sağ tarafta-- o “Gündüzü,” ard arda, artık (böylece) dilemiş kimse için  
“Anış” almayı (=39/23), veya dilemiş (böylece) şükretmeyi (76/3)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (61-62), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o   
“Göksel Bir Mucize” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece  
ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
63-  Ve (işte), o Pek Acıyanın o hizmetkarları (22/77) artık (daima) yürüyen o kimselerdir  
o yerin üzerinde, alçakgönüllü (olarak). Ve (şimdi) onlara konuşup sataştığı zaman (böyle) 
cahiller (6/111-112 & 39/64), dediler: “Selam” (28/55)! 
64-  Ve o kimseler ki, artık (evlerinde) gecelerler Yetkeleri için --şimdi, 19 kodlu o  
Tablolarda da, böylelikle erdemlice çalışmak üzere (2/25-26), o sol tarafta-- “eğilerek,” ve  
--o sağ tarafta-- “doğrularak!” 
65-  Ve o kimseler ki derler: Yetkemiz, öyleyse, lütfen artık (ebeden) çevirip gider bizden  
o batağın çilesini; (çünki) şüphesiz, onun çilesi pek çökerticidir! 
66-  Ve şüphesiz o, (işte), ne çirkin bir konaklama yeri, ve kalkış yönüdür! 
67-  Ve o kimseler ki, --(Onun uğrunda mallarından böylece)-- harcadıkları zaman (2/274), 
savurgan davranmazlar, ve cimrilik de etmezler, ve ama olur o (harcamaları; 2/215),  
bunun arasında, ayakta durucu (orta bir yol) (2/219). 
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68-  Ve o kimseler ki (artık) asla arayıp çağırmazlar Al-lah ile birlikte (böyle) diğer bir  
ilah (9/31 & 21/29 & 25/43 & 41/37); ve asla öldürmezler bir canı, o şey ki yasak kıldı Al-lah, 
sadece ancak (böyle) bir hak üzere (2/178); ve asla zina etmezler. Ama (hala) kim yaparsa 
bunları, rastgelecektir bir suçlanışa! 
69-  (Bundan ötürü), katlanacaktır onun için o çile, o kalkış gününde, ve (artık) sürekli kalacaktır 
(o) onun içinde, rezil kılınmış (olarak). 
70-  Ancak sadece (müstesna) --(şimdi, burada böylelikle en kısa bir zamanda; 4/17 derhal)-- 
dönüp (Ona) yönelmiş kimse, ve artık (böylece) inanmış (3/84) ve çalışmış (böyle de) 
Düzelticilikli bir “çalışma” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda 
yapılacak o Dosdoğru herbir “çalışmaya” bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) için! 
Ve o şahıslar, (işte, bundan ötürü) değiştirecektir Al-lah onların --(geçmişte yapmış oldukları)--   
o çirkinliklerini dahi --(sanki onları hiç yapmamışlar, ve onlardan her daim gereğince 
sakınmışlar, ve de menetmişlercesine, şimdi)-- güzelliklere! Ve (çünki) Al-lah --(böylece,  
tüm bu hizmetkarlarına en merhametli, cömert ve lütufkar bir tarzda)-- en bağışlayıcıdır,  
en acıyandır (6/54). 
71-  Ve öyleyse, artık her kim --(şimdi, burada böylelikle derhal)-- dönüp (Ona) yönelirse, ve 
(böyle de) bir Düzelticilik için çalışırsa (2/25-26) (2/220, 224 & 4/114 & ...), şüphesiz o artık 
(böylece) dönüp yönelmiş olur Al-laha doğru, --(Onun tarafından da kendisine böylece; 25/70)--   
dönülüp yönelinmiş (olarak)! 
72-  Ve o kimseler ki (artık) asla (kale alıp) tanıklık etmezler (böyle) asılsızlıklara (22/30);  
ve uğradıkları zaman (böyle) boş lakırdıya (28/55), (vakit kaybetmeden, hemen) geçip giderler, 
şereflice. 
73-  Ve o kimseler ki, (şimdi) böylece “Anış” verildikleri (39/23) zaman Yetkelerinin  
o “Đşaretleriyle” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de 
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), asla duyarsız kalmazlar onlara --o sol tarafa 
karşı-- sağırlar, ve --o sağ tarafa karşı-- körler (olarak)! 
74-  Ve o kimseler ki derler: Yetkemiz, öyleyse, şimdi (lütfen) bahşet bizim için o eşlerimizden 
ve soyumuzdan gözler aydınlığı olacak (böyle) kimseler (13/23-24), ve (lütfen) kıl bizi  
(böyle) sakınanlar (2/177) arasında öncüler! 
75-  (Đşte), o şahıslar ödüllendirilecekler o köşklerle, (böylece) kararlılık gösterdiklerinden ötürü; 
ve karşılanacaklar orada bir kutlama, ve bir selamla (13/24). 
76-  Artık sürekli kalıcılardır orada! (Đşte), ne güzel bir konaklama yeri, ve kalkış yönüdür! 
77-  De ki: O halde, artık ne için değer verecek size Yetkem, eğer olmazsa şimdi (Onu) böyle 
çağrınız (40/14)? Ama işte, muhakkak (böylece) yalanladınız (39/24-25); o halde, artık ileride 
olacaktır (bunun hesabı böylece) gerekli kılınmış (39/26 & 44/10-16 & 16/28-29 & ...)!  
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BÖLÜM   26 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.       
1-  Ta, Sin, Mim. 
2-  Đşte, bu (başlangıç harfleri) “işaretleridir” o açık “Yazıtın” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23)!       
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (1-2), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o  
“Devasa Bir Mucize 2” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece  
ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
          
3-  Ama belki de, (şimdi) sen (boş yere) üzüp eritiyorsun kendi canını (öyle mi), onlar (hala) 
olmuyorlar diye inananlar? 
4-  O halde, --(şunu asla unutma ki)-- eğer istesek, derhal indiririz (Biz) onların üzerine  
(şimdi) gökten (böyle) bir Đşaret (=52/44-46), ve (derhal) kalırdı onların boyunları onun önünde 
bükülücüler olarak!   
5-  Ama işte, (şimdi) onlara gelivermiyor ki bir “Anış” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışlarından” ard arda, o (her) birine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin 
ve hassaten: 39/23) o Pek Acıyandan, yeni (olarak), (yine de) sadece oluyorlar ondan yüz 
çeviriciler! 
6-  Ve böylece (şimdi) muhakkak yalanladılar (onlar) (39/24-25); o halde, artık (ileride) 
geliverecektir onlara o havadisleri, onunla (şu an böylece) alay ediyor olduklarının (39/26 & 
52/44-47 & 8/50-51 & ...)! 
7-  Öyleyse, (şimdi) bakıp görmediler mi o yere doğru, nice bitirdik (Biz) orada o her şerefli 
“eşten” (36/36)? 
8-  Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” o (her) birine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin:  
6/4 = 26/5) vardır; ama (hala) olmadı onların çoğu inanıcılar! 
9-  Ve (işte), şüphesiz Yetken, mutlak Odur --şimdi, o sol tarafta da-- en Üstün, --o sağ  
tarafta da-- en Acıyan (6/54)! 
10-  Hani, bir zaman (şöyle) seslendiydi Yetken Musaya: O halde, haydi (şimdi) derhal git o 
haksızlık ediciler halkına;  
11-  o Firavunun halkına! Onlar (hala) sakınmayacaklar mı? 
12-  Dedi (Musa): Yetkem, (ama) şüphesiz ben korkuyorum (onların) beni yalanlamalarından. 
13-  Ve sıkışıyor göğsüm, ve dönmüyor dilim. Öyleyse, (lütfen) gönder (o elçi Meleğini,  
benim yerime) Haruna doğru! 
14-  Ve (çünki) onların (şimdi) benim aleyhime (böyle) bir suçlama yapma (niyetleri de) var 
(28/19-20); ve öyleyse, korkuyorum (onların) beni derhal öldürmelerinden! 
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15-  Dedi (Al-lah): Asla (20/46); o halde, (şimdi) derhal gidin o “Đşaretlerimizle” (17/101)! 
Şüphesiz Biz sizinle birlikteyiz, işiticileriz. 
16-  Öyleyse, haydi (şimdi) derhal gidin o Firavuna, ve deyin: Şüphesiz biz (iki) gönderilmişiyiz  
o kalabalıkların Yetkesinin; 
17-  O halde, artık --(Al-lahın onlara yazmış olduğu o yere göçmeleri için; 5/21)-- gönder 
bizimle birlikte Đsrail oğullarını!  
18-  Dedi (Firavun): Peki, yetiştirmedik mi biz seni kendi içimizde, (sen) daha bir çocuk (iken)? 
Ve kaldın bizim içimizde o ömründen, senelerce? 
19-  Ve (sonra) yaptın o yapacağını, o şey ki (böylece) yaptın (28/15); ve işte, sen (böyle)  
nankörlerdensin! 
20-  Dedi (Musa): (Ama) yaptım (ben) onu, o vakit ancak (henüz) sapkınlardan (idim) iken; 
21-  Ve (sonra) kaçtım sizden, o vakit --(yapacağınız zorbalıktan ötürü)-- korktuğumda sizden! 
Ve (sonra) --(böylece, bunun üzerine; 28/15-17 affedip)-- bahşetti bana Yetkem bir buyruk, ve 
kıldı beni o göndertilmişlerden! 
22-  Ve bu armağan, onu (güya) böylece lutfettiğin benim üzerime (26/18), (gerçekte) ancak  
--(en baştan beri, zorbalıkla ve haksız yere)-- böylece (kendine) hizmetçi ettiğinden (ötürüdür)  
o Đsrail oğullarını (28/4-8)! 
23-  Dedi Firavun: O halde, nedir/kimdir (şimdi) bu kalabalıkların Yetkesi? 
24-  Dedi (Musa): (Tüm) o göklerin ve yerin, ve onların arasındakilerin Yetkesidir (O);  
eğer --(şimdi de, bunu böylece ve açıkça idrak edip; 17/44 & 12/105 artık kesin bir inançla)-- 
odaklanıcılar idiyseniz! 
25-  Dedi (Firavun) o (kendi) çevresindeki kimselere: (Bakın, hele) işitiyor musunuz? 
26-  Dedi (Musa): Sizin de Yetkenizdir, ve Yetkesidir (tüm) o önceki babalarınızın da! 
27-  Dedi (Firavun): O halde, (şimdi) şüphesiz sizin (bu) gönderilmişiniz, o kimse ki (böylece) 
gönderilmiş size, (ancak) mutlak bir cinlenmiştir! 
28-  Dedi (Musa): Yetkesidir (O) -tüm- o doğunun da ve o batının da, ve onların arasındaki  
o (herşeyin de); eğer --(şimdi de, bunu böylece ve açıkça idrak edip; 41/53 artık kesin olarak)--   
aklediyor idiyseniz! 
29-  Dedi (Firavun): Eğer şimdi (böylece) edinirsen (sen) kendine bir ilah, benim dışımda, 
mutlaka kılacağım seni o zindana atılmışlardan! 
 
**  Yukarıdaki 27. Ayette, Firavunun orada hz. Musayı (üzerine Selam olsun) ilkin böylece bir 
“cinlenmiş” (=mecnun) olarak nitelendirmesinden, kendisinin böylece en başta o “cinlerin” varlığına 
inanan biri olduğunu, ve dolayısıyla, hz. Musayı burada en başta böyle saptırıcı bir “cinin” etkisi altına 
girip böylece onu kendisine bir “ilah” (=Al-lah adına, veya kendi adına, dini yaşam için “buyruk”  
üreten “otorite;” 25/43) edinmiş olarak gördüğünü, ve bunun yerine şimdi bundan derhal vazgeçip 
kendisini böylece doğruya iletici (40/29) bir “ilah” (=Al-lah adına, veya kendi adına, dini yaşam için 
“buyruk” üreten “otorite;” 25/43) edinmesini kesin olarak emretmekte olduğunu da açıkça anlamış 
olmalıyız burada böylece, en başta. 
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30-  Dedi (Musa): Eğer sana getirdiysem (bile) mi, açık bir şey? 
31-  Dedi (Firavun): Öyleyse, haydi getir (görelim) onu, eğer doğrulardan idiysen. 
32-  Ve (bunun üzerine), attı (Musa) o değneğini; ve o zaman, (işte) o --şimdi, 19 kodlu  
o Tablolarda da, o sol tarafta-- açık bir “ejderha” (idi)! 
33-  Ve (sonra) çekip çıkardı o elini; ve o zaman, (işte) o --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sağ tarafta-- “bembeyaz” (idi) gözleyenler için! (=20/19-23) 
34-  Dedi (Firavun) çevresindeki o konseye: Şüphesiz, bu (adam) pek bilici (olan) mutlak bir 
sihirbazdır. 
35-  Diliyor (olmalı) böylece çıkarmayı sizi bu yerinizden, (bu) sihriyle! Öyleyse, (şimdi) nedir o 
emrettiğiniz? 
36-  Dediler: O halde, (şimdi) beklet (sen) onu, ve kardeşini. Ve (sonra) gönder o illerin içine 
(birçok) toplayıcılar, 
37-  (ki) derhal toplayıp getirsinler sana o her pek bilen sihirbazı! 
38-  Ve (böylece) toplandı o sihirbazlar (böyle) bilinen bir günün (20/59) o vakti için. 
39-  Ve denildi (tüm) o ahaliye de: Siz de (derhal) toplanıp gelecekler misiniz? 
40-  Umulur ki, (böylece, hep birlikte) izleriz biz o sihirbazları, eğer olurlarsa, onlar yeniciler! 
41-  Ve o vakit geldiğinde o sihirbazlar, dediler o Firavuna: Şüphesiz, bizim için (var değil) mi 
mutlak bir ücret, eğer olursak, biz yeniciler? 
42-  Dedi (Firavun): Elbette! Ve şüphesiz siz, o zaman, (bana) en yakın kılınmışlardan 
(olacaksınız)! 
43-  Dedi onlara Musa: Öyleyse, haydi atın, o atacak olduğunuzu! 
44-  Ve (onlar da) derhal attılar --o sol tarafta-- o “iplerini,” ve --o sağ tarafta-- o “değneklerini,”  
ve dediler: Firavunun üstünlüğü için; şüphesiz biz, (işte), mutlak biz yenicileriz! 
45-  Ve (sonra) attı Musa o değneğini; ve o zaman, (işte) o --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o alt bölgede, o sol tarafta ve o sağ tarafta-- yutuyordu onların o (uydurup)  
döneklediklerini! (=13/33) 
46-  Ve (bunun üzerine), derhal yere kapandılar o sihirbazlar, (Al-lahın huzurunda) eğilmişler 
(olarak). 
47-  Dediler: Öyleyse, (artık) inandık (biz) o kalabalıkların Yetkesine, 
48-  Musanın ve Harunun o Yetkesine! 
49-  Dedi (Firavun): (Böylece) inandınız ona, daha ben izin vermeden önce (dahi) size, öyle mi? 
O halde, şüphesiz o (Musa) mutlak büyüğünüzdür (sizin), o kimse ki (böylece) öğretip bildirdi 
size o sihri; öyleyse, artık ileride bileceksiniz. (Çünki) mutlaka derhal keseceğim (ben) şimdi  
(bir) ellerinizi ve ayaklarınızı, çaprazlama (olarak), ve de mutlaka asacağım sizi, topluca! 
50-  Dediler: (Artık) yoktur zararı! (Çünki) şüphesiz biz artık (böylece) derhal Yetkemize doğru  
dönücüleriz. 
51-  Öyleyse, şüphesiz biz umuyoruz (şimdi) bağışlamasını bizim için Yetkemizin (tüm) o 
hatalarımızı, (böylece de) olduk diye (burada) inananların ilki (36/25-27)! 
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52-  Ve (sonra) esinledik (Biz) Musaya doğru: O halde, (şimdi) ilerlet o hizmetkarlarımı;  
ve şüphesiz siz izleneceksiniz! 
53-  Ve (derhal) gönderdi Firavun o illerin içine (birçok) toplayıcılar, (şöyle diyerek): 
54-  Şüphesiz, bu şahıslar (sayıca) azıcık (olan) bir çetedirler. 
55-  Ve şüphesiz onlar bize karşı mutlak öfkelenicidirler. 
56-  Ama şüphesiz biz (onların üzerine) baskın (olan) bir topluluğuz! 
57-  Ve (bunun üzerine), Biz de çıkardık onları o bahçelerden ve pınarlardan; 
58-  ve o definelerden, ve şerefli makamlardan. 
59-  Böylece, ve mirasçı kıldık (Biz) onlara (bunun ardından) Đsrail oğullarını. 
60-  Ve işte, (böylece) izini sürdüler onların, gün doğarken. 
61-  Ve o vakit birbirini gördüğünde o iki topluluk, dedi Musanın arkadaşları: (Đşte), şüphesiz biz 
mutlak yakalandık! 
62-  Ama dedi (Musa): Asla; (çünki) şüphesiz, benimle birliktedir Yetkem, (mutlaka) iletecektir 
şimdi (O) beni! 
63-  Ve (bunun üzerine), Biz de (derhal) esinledik Musaya doğru: O halde, haydi (şimdi) vur 
değneğinle o denize! Ve (bunun ardından) o deniz ikiye yarılıverdi; ve oldu o her parçası  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta ve o sağ tarafta-- koca bir dağ gibi! 
64-  Ve (sonra) yaklaştırdık oraya diğerlerini. 
65-  Ve kurtardık Musayı ve onunla birlikteki o kimseleri --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o üst bölgede, o her iki tarafta-- topluca! 
66-  Sonra --o alt bölgede, o her iki tarafta-- boğduk o diğerlerini! (=11/120) 
67-  Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” o (her) birine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin:  
6/4 = 26/5) vardır; ama (hala) olmadı onların çoğu inanıcılar! 
68-  Ve (işte), şüphesiz Yetken, mutlak Odur --şimdi, o sol tarafta da-- en Üstün, --o sağ  
tarafta da-- en Acıyan (6/54)! 
69-  Öyleyse, (şimdi) okuyup aktar onlara Đbrahimin o havadisini. 
70-  Hani, bir zaman dediydi o (kendi) babasına, ve halkına: Neye hizmet ediyorsunuz (siz) 
böyle? 
71-  Dediler (onlar): (Böylece) hizmet ediyoruz (biz) --(kendi akıllarınca, yine böyle bazı 
melekleri temsilen; 23/24 & 71/23 & ... kendi elleriyle yontup yapmış oldukları; 37/95)-- o  
put imajlara; ve kalıveriyoruz onlar için kapanıp bağlanıcılar (olarak). 
72-  Dedi (Đbrahim): Peki, (gerçekten) işitiyorlar mı (onlar) sizi, (kendilerine) dua edip 
çağırdığınız zaman? 
73-  Veya (hakikaten) bir fayda verebiliyorlar mı size, veya bir darlık verebiliyorlar mı (5/76)? 
74-  Dediler (onlar): Hayır, (ama) bulduk (biz) babalarımızı (aynen) böyle yapıyorlar (iken). 
75-  Dedi (Đbrahim): Öyleyse, (şimdi) gördünüz mü siz (bu) hizmet ediyor olduklarınızı, 
76-  sizin ve o önceki babalarınızın? 
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77-  Ve öyleyse, artık (mutlak bilin ki), şüphesiz onlar düşmandır bana, sadece (müstesna)  
o kalabalıkların Yetkesi! 
78-  O Kimse ki yarattı beni, ve ancak O iletir beni (X 10/35). 
79-  Ve o Kimse ki, ancak O yedirir beni, ve içirir beni (X 16/73). 
80-  Ve hastalandığım zaman, ancak O şifa verir bana (X 5/76). 
81-  Ve o Kimse ki öldürür beni, sonra ancak O hayatlandırır beni (X 25/3). 
82-  Ve o Kimse ki, umut ediyorum ancak (Onun) bağışlamasını benim için (tüm) o hatalarımı  
(3/135), o Ergi gününde! 
83-  Yetkem, öyleyse, (lütfen) şimdi bahşet benim için (Senin katından indirilmiş) -Kitabi- bir 
buyruk (6/89), ve katıp biraraya getir beni --şimdi, burada da-- o “düzeltililerle” (2/25 = 4/69)! 
84-  Ve (böylece de) kıl benim için bir doğruluk dili (tüm) o sonraki (nesillerin) içinde (19/50)! 
85-  Ve (lütfen), kıl beni mirasçılarından o armağan bahçesinin (56/10-12). 
86-  Ve (lütfen), bağışla babamı; (çünki) şüphesiz o sapkınlardan oldu (X 9/114)! 
87-  Ve (ne olur), asla küçük düşürme beni --(tüm insanların, o nihai kalkış gününde, bu 
yeryüzünde böylece ve tekrar)-- uyandırılacakları o günde de (39/67-70). 
88-  Asla fayda vermeyeceği o günde, (ne) malın ve (ne de) oğulların. 
89-  Sadece artık gelivermiş (olacak) kimse Al-laha (böyle) teslimkar bir kalple (3/84-85)! 
90-  Ve işte, yaklaştırıldı (şimdi) o bahçe (böyle) sakınanlar (2/177) için. 
91-  Ve ortaya çıkarıldı o korlu alev (böyle) eğri gidenler (15/39-40) için. 
92-  Ve denildi onlara: O halde, hani nerede (şimdi) --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak 
“yetkeler” olarak edinip böylece)-- o hizmet ediyor olduklarınız (9/31 & 41/37), 
93-  Al-lahtan başka? Yardım edebiliyorlar mı (şimdi) size, veya kendilerine bir yardımları  
olabiliyor mu? 
94-  Ve (sonra, böylece) tıkılıverdiler onun içine, onlar ve (tüm) o eğri gidiciler (2/256); 
95-  Ve iblisin tüm (bu) orduları (6/112-113 & 7/30 & ...), topluca! 
96-  Ve dediler, ve onlar onun içinde çekişmekteler (iken): 
97-  Al-laha (andolsun ki), kesinlikle olmuşuz (biz) açık bir sapkınlık içinde, 
98-  o zaman --(dini yaşam adına “buyruk” üretme yetkisinde böylece Ona “ortaklar” kılıp 
böylelikle)-- eşit seviyeye getirdiğimizde sizi o kalabalıkların Yetkesiyle (9/31 & 42/21)!   
99-  Ve (böylece) saptırmadı bizi, sadece (o) cürümkarlar (7/40)! 
100-  Ve yoktur (şimdi) bizim için --(ne o Meleklerden, ne de o Peygamberlerden)-- hiçbir 
aracılık edici (21/28). 
101-  Ve yoktur hiçbir sıcak (dost). 
102-  O halde, keşke (şimdi) bizim için bir tekrar (daha verilseydi de), derhal --(geri dönüp  
o dünyada)-- olsaydık (böyle) inananlardan (2/25-26) X (6/28)! 
103-  Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” o (her) birine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin:  
6/4 = 26/5) vardır; ama (hala) olmadı onların çoğu inanıcılar! 
104-  Ve (işte), şüphesiz Yetken, mutlak Odur --şimdi, o sol tarafta da-- en Üstün, --o sağ  
tarafta da-- en Acıyan (6/54)! 
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105-  Yalanladı o Nuh halkı da o göndertilmişleri. 
106-  Hani, bir zaman dediydi onlara kardeşleri Nuh: Öyleyse, (hala) sakınmayacak mısınız? 
107-  Şüphesiz ben sizin için (Al-lah katından görevlendirilmiş) güvenilir bir gönderilenim. 
108-  Öyleyse, artık sakının Al-lahtan, ve (böylece) --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sol tarafta-- uyun bana! 
109-  Ve sorup istemiyorum (ben) sizden bunun için hiçbir ücret. (Çünki) değildir benim 
ücretim, sadece o kalabalıkların Yetkesi üzerine. 
110-  Öyleyse, artık sakının Al-lahtan, ve (böylece) --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sağ tarafta-- uyun bana! 
111-  Dediler (onlar): (Şimdi) hiç inanır mıyız (biz) sana, ve sadece izlemiş (iken) seni 
(aramızdaki) o en düşükler (11/27)? 
112-  Dedi (Nuh): Yoktur (şimdi) benim (herhangi) bir bilgim, onların o yapıyor olduklarına 
dair. 
113-  Ve --(eğer iddia ettiğiniz gibi, gerçekten düşük ve adi şeyler yapıyor idiyseler)-- artık 
değildir onların hesapları, (böylelikle) sadece Yetkemin üzerine (88/21-26); eğer (bunu şimdi 
böylece) anlayabiliyorsanız (26/214-216)! 
114-  Ve (ama) asla değilim ben kovacak o inananları (26/215). 
115-  (Çünki) değilim ben, sadece --(sizi de, ve onları da artık her daim her türlü düşük ve adi 
davranışlar yapmaktan her vakit kesinlikle menedip mutlak olarak kaçındıran; 26/181-184)-- açık 
bir uyarıcı (26/214)! 
116-  Dediler (onlar): Eğer (bu uyarıcılık vazifenden) derhal caymazsan, ey Nuh, mutlaka 
olacaksın o taşlananlardan! 
117-  Dedi (Nuh): Yetkem, (işte), şüphesiz halkım (böylece) yalanladı beni. 
118-  Öyleyse, (ne olur) artık (hükmünle) Sen açıver benim ve onların arasını, (tam) bir 
açıverişle! Ve lütfen, (böylece) kurtar beni ve benimle birlikteki o kimseleri (tüm) o 
inananlardan. 
119-  Ve (bunun üzerine), Biz de (derhal) kurtardık onu ve onunla birlikteki o kimseleri  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgede, böylece-- o “yüklü geminin” (23/27) içinde! 
120-  Sonra --şimdi de, o alt bölgede-- boğduk bunun peşinden, o geri kalanları! 
121-  Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” o (her) birine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin:  
6/4 = 26/5) vardır; ama (hala) olmadı onların çoğu inanıcılar! 
122-  Ve (işte), şüphesiz Yetken, mutlak Odur --şimdi, o sol tarafta da-- en Üstün, --o sağ  
tarafta da-- en Acıyan (6/54)! 
123-  Yalanladı o Ad (halkı) da o göndertilmişleri. 
124-  Hani, bir zaman dediydi onlara kardeşleri Hud: Öyleyse, (hala) sakınmayacak mısınız? 
125-  Şüphesiz ben sizin için (Al-lah katından görevlendirilmiş) güvenilir bir gönderilenim. 
126-  Öyleyse, artık sakının Al-lahtan, ve (böylece) --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sol tarafta-- uyun bana! 
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127-  Ve sorup istemiyorum (ben) sizden bunun için hiçbir ücret. (Çünki) değildir benim 
ücretim, sadece o kalabalıkların Yetkesi üzerine. 
128-  Öyleyse, hala yapıp kuruyor musunuz (siz) her tepe yere bir “işaret” (=kendi akıllarınca, 
yine böyle bazı melekleri temsilen yaptıkları; 23/24 & 71/23 & ... ve sonra da gidip önlerinde 
dua ederek böylece kendilerine güya Al-lah katında şefaat etmeleri; 10/18 ve de güya Al-laha 
yakınlık sağlamaları için; 39/3 böylece de niyaz edip yakardıkları tüm o temsili melek 
“heykellerine,” ve “anıtlarına,” vs. dair bir gönderme olmalıdır) lüzumsuzluk ederek? 
129-  Ve yapıp ediniyorsunuz o “üretileri” (=yine kendi akıllarınca, bu kez de üzerlerine   
o temsili melek “heykellerinin;” 21/52 & 71/23 & ... suretlerini ve isimlerini kazımış oldukları, 
ve böylece bunları takınarak bunların kendilerini güya her belaya karşı koruyacağını; 6/63-64  
ve de güya Al-lah katından uğur ve hayır getireceğini; 7/190 böylece de umut ederek yapıp 
ürettikleri tüm o “takılara,” ve “levhalara,” vs. dair bir gönderme olmalıdır), ta ki siz  
--(tüm bu iğrenç ortak koşuculukları ve sapkınlıkları; 10/18 & 39/3 & ... yaparak, kendi 
aklınızca, bir de böylece en sonunda Al-lah katında ve o cennette)-- sürekliler olacağınızı 
(sanasınız) (7/30 & 16/62 & ...)? 
130-  Ve --(şimdi, sizi böylece uyaran tüm o elçileri ve salih inananları)-- tutup yakaladığınız 
zaman, yakalıyorsunuz pek zorbalar (olarak) (40/5 & 70/36-38)? 
131-  Öyleyse, artık sakının Al-lahtan, ve (böylece) --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sağ tarafta-- uyun bana! 
132-  Ve sakının o Kimseden, (böylece) lutfedip ilerletmiş (olan) sizi, o bildiklerinizle. 
133-  Đşte, (böylece) lutfedip ilerletti (O) sizi o davarlarla, ve de o oğullarla, 
134-  ve o bahçelerle ve o pınarlarla. 
135-  (Çünki) şüphesiz ben (şimdi, aksi takdirde) korkuyorum sizin üzerinize, koca bir günün 
çilesinden! 
136-  Dediler (onlar): Aynıdır bizim için, artık (hep) öğüt versen de, veya (hiç) olmasan da 
(böyle) öğüt vericilerden. 
137-  (Çünki) değildir bu, sadece o öncekilerin (boş) kurguları. 
138-  Ve asla değiliz biz --(senin bu dediklerinden ötürü, şimdi Al-lah tarafından)-- 
çilelendirilecekler! 
139-  Ve (böylece) yalanladılar onu; ve bundan ötürü Biz de (böylece) yıktık onları (41/14-16)!  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” o (her) birine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin:  
6/4 = 26/5) vardır; ama (hala) olmadı onların çoğu inanıcılar! 
140-  Ve (işte), şüphesiz Yetken, mutlak Odur --şimdi, o sol tarafta da-- en Üstün, --o sağ  
tarafta da-- en Acıyan (6/54)! 
141-  Yalanladı o Semud (halkı) da o göndertilmişleri. 
142-  Hani, bir zaman dediydi onlara kardeşleri Salih: Öyleyse, (hala) sakınmayacak mısınız? 
143-  Şüphesiz ben sizin için (Al-lah katından görevlendirilmiş) güvenilir bir gönderilenim. 
144-  Öyleyse, artık sakının Al-lahtan, ve (böylece) --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sol tarafta-- uyun bana! 
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145-  Ve sorup istemiyorum (ben) sizden bunun için hiçbir ücret. (Çünki) değildir benim 
ücretim, sadece o kalabalıkların Yetkesi üzerine. 
146-  O halde, (şimdi) bırakılacak mısınız (sandınız) siz buradaki (bu nimetlerin) içinde, 
güvenliler (olarak)? 
147-  bu bahçelerin ve pınarların içinde, 
148-  ve bu ekinlerin, ve hurmalıkların, meyvecikleri dizilmiş (olan)? 
149-  Ve yontuyorsunuz o dağlardan da evler, keyif alıcılar (olarak)? 
150-  Öyleyse, artık sakının Al-lahtan, ve (böylece) --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sağ tarafta-- uyun bana! 
151-  Ve artık asla uymayın o aşırı gidicilerin emrine. 
152-  O kimseler ki (böylece) bozgunculuk ediyorlar (2/27) o yerin içinde, ve asla düzelticilik 
(2/25) etmiyorlar! 
153-  Dediler (onlar): Sen yalnızca sihirlenmişlerdensin. 
154-  (Çünki) değilsin sen, sadece bir birey, bizim benzerimiz (olan). Öyleyse, haydi getir (bize)  
bir “Đşaret,” eğer doğrulardan idiysen! 
155-  Dedi (Salih): O halde, (Al-lahtan bir “Đşaret” olarak) işte bu, --şimdi, 19 kodlu o  
Tablolarda da, o sol tarafta-- bir “dişi devedir;” öyleyse, artık onun için --o sol tarafta-- bir 
“içme” (vakti ve hakkı), ve sizin için de bilinen bir günün --o sağ tarafta-- bir “içme” (vakti ve 
hakkı) olacaktır! 
156-  Ve öyleyse, artık asla dokunmayın ona bir kötülükle, yoksa yakalayıp alacaktır sizi  
koca bir günün çilesi! 
157-  Ama --şimdi, buradaki inkarcılar da, yine 19 kodlu o Tablolarda, böylece o alt bölgede-- 
parçaladılar o (dişi deveyi; 4/119); ve (sonra) sabahladılar pişmanlık duyanlar (olarak). 
158-  Çünki (bundan ötürü, en sonunda) yakalayıp aldı onları o çile (41/17)! (=44/10-16 & 
16/28-29) 
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” o (her) birine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin:  
6/4 = 26/5) vardır; ama (hala) olmadı onların çoğu inanıcılar! 
159-  Ve (işte), şüphesiz Yetken, mutlak Odur --şimdi, o sol tarafta da-- en Üstün, --o sağ  
tarafta da-- en Acıyan (6/54)! 
160-  Yalanladı o Lut halkı da o göndertilmişleri. 
161-  Hani, bir zaman dediydi onlara kardeşleri Lut: Öyleyse, (hala) sakınmayacak mısınız? 
162-  Şüphesiz ben sizin için (Al-lah katından görevlendirilmiş) güvenilir bir gönderilenim. 
163-  Öyleyse, artık sakının Al-lahtan, ve (böylece) --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sol tarafta-- uyun bana! 
164-  Ve sorup istemiyorum (ben) sizden bunun için hiçbir ücret. (Çünki) değildir benim 
ücretim, sadece o kalabalıkların Yetkesi üzerine. 
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165-  Öyleyse, hala (cinsel anlamda) gidip yaklaşıyor musunuz (siz) o erkeklere  
o kalabalıklardan? 
166-  Ve bırakıyorsunuz o yarattığı (kadınları) sizin için Yetkenizin, o eşlerinizden?  
Hayır, siz (böylece) bir haddi aşmışlar halkısınız! 
167-  Dediler (onlar): Eğer (bu tip uyarılarından) derhal caymazsan, ey Lut, mutlaka olacaksın  
o kovulup çıkarılanlardan! 
168-  Dedi (Lut): Şüphesiz ben sizin (bu) yaptıklarınıza pek öfkelenip kızanlardanım. 
169-  Yetkem, öyleyse, artık (ne olur) koruyup kurtar beni ve ailemi onların (bu) yaptıklarından! 
170-  Ve (sonra) Biz de koruyup kurtardık --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgede,  
o her iki tarafta-- onu ve o ailesini, topluca! 
171-  Sadece (müstesna) bir kocakarı, o elenenler içinde (kalmayı kendisi yeğleyip, böylece 
onlarla birlikte helak olmuş olan; 7/82-83). 
172-  Ve sonra perişan ettik --şimdi, o alt bölgede de, o her iki tarafta-- o diğerlerini! (=11/120) 
173-  Ve (böylece) yağdırdık onların üzerine bir (felaket) yağmuru; ve (en sonunda) ne çirkindi 
(en başta böylece) “uyarılanların” (34/46) o yağmuru! (=52/44-47) 
174-  Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” o (her) birine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin:  
6/4 = 26/5) vardır; ama (hala) olmadı onların çoğu inanıcılar! 
175-  Ve (işte), şüphesiz Yetken, mutlak Odur --şimdi, o sol tarafta da-- en Üstün, --o sağ  
tarafta da-- en Acıyan (6/54)! 
176-  Yalanladı o Eyke arkadaşları da o göndertilmişleri. 
177-  Hani, bir zaman dediydi onlara Şuayb: Öyleyse, (hala) sakınmayacak mısınız? 
178-  Şüphesiz ben sizin için (Al-lah katından görevlendirilmiş) güvenilir bir gönderilenim. 
179-  Öyleyse, artık sakının Al-lahtan, ve (böylece) --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sağ tarafta-- uyun bana! 
180-  Ve sorup istemiyorum (ben) sizden bunun için hiçbir ücret. (Çünki) değildir benim 
ücretim, sadece o kalabalıkların Yetkesi üzerine. 
181-  Öyleyse, artık (her daim) tam tutun --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- 
o “ölçüyü,” ve asla olmayın eksiltip (aldatanlardan)! (=9/37) 
182-  Ve --o sağ tarafta da-- (daima) tartın, ayakta durucu bir “teraziyle!” 
183-  Ve asla eksiltmeyin o ahaliye (hiçbir) istemlerini; ve asla karışıklık çıkarmayın o yerin 
içinde (böyle) bozguncular (2/27) olarak! 
184-  Ve sakının o Kimseden, (böylece) yaratmış (olan) sizi ve (tüm) o önceki kuşakları! 
185-  Dediler (onlar): Sen yalnızca sihirlenmişlerdensin. 
186-  (Çünki) değilsin sen, sadece bir birey, bizim benzerimiz (olan). Ve kesinlikle sanıyoruz 
(biz) senin yalancılardan (olduğunu). 
187-  Öyleyse, haydi --(Al-lahtan bir azap ve de bir “Đşaret” olarak)-- düşür bizim üzerimize  
bir kütle o gökten, eğer doğrulardan idiysen! (=52/44) 
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188-  Dedi (Şuayb): Yetkem en bilicidir (bu) yaptıklarınızı. 
189-  Ve (böylece) yalanladılar onu; ve (bunun üzerine, en sonunda) yakalayıp aldı onları  
o gölgelik gününün çilesi! Şüphesiz o koca bir günün çilesi idi! (=52/44-46) 
190-  Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” o (her) birine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin:  
6/4 = 26/5) vardır; ama (hala) olmadı onların çoğu inanıcılar! 
191-  Ve (işte), şüphesiz Yetken, mutlak Odur --şimdi, o sol tarafta da-- en Üstün, --o sağ  
tarafta da-- en Acıyan (6/54)! 
192-  Ve şüphesiz o artık (böylece) mutlak bir indirmesidir (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır yine, en başta, burada böylece indirilmiş olan: 39/23) 
o kalabalıkların Yetkesinin! 
193-  (Böylece) indirdi onu o güvenilir Ruh (=Cebrail; 2/97)--  
194-  (senin) kalbinin üzerine, ta ki artık olman için (böylece) uyarıcılardan (40/18)! 
195-  Apaçık (=modern) bir Arapça lisan üzeredir (o) (98/2-3)! 
196-  Ve şüphesiz o (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtı” yine; 39/23)  
o öncekilerin kaynakları --(orada böylece halihazırda açıkça haber verilmiş halde)-- içindedir!  
(bkz. Musa Peygamberin Sözleri 18/18 = 24/18, 22) (Đsa Peygamberin Sözleri 16/37 = 4/24, 26) 
(Davud Peygamberin Sözleri 63/22-26 = 44/10) (Muhammed Peygamberin Sözleri 9/9 = 18/15) 
197-  Öyleyse, (şimdi) olmadı mı onlar için (güçlü diğer) bir işaret, (böylece) bilmesi onu (orada)  
o Đsrail oğulları bilginlerinin? 
198-  Ki eğer (şimdi) böylece indirsek (Biz) onu burada (ilkin) o bazı acemilerin (=ana dili 
arapça, ve de ibranice olmayan insanlar) üzerine, 
199-  ve --(çünki bu “Misak Elçisi” ilkin böylece Al-lah katından alıp)-- okusa onu (böylece)  
burada onların üzerine; 62/2-3), --(daha önceki o kaynaklarda halihazırda aynen böylece işaret 
edilip haber verilmiş olduğu üzere, şimdi)-- olmayacaklardı (onlar) buna inanıcılar! (bu hususta, 
lütfen, şimdi en ilkin bkz. Tevrat, Đşaya 28/9-16) 
200-  Öyleyse, işte, (şimdi) böylece geçirdik (Biz) onu bu cürümkarların (7/40) kalplerinin içine! 
201-  O halde, artık --(ilkin, bu kendi kalleşliklerinden; 2/26-27 vazgeçip, burada derhal ve 
doğrulukla böylece Ona yönelmeye yürekten ve cidden karar vermedikleri sürece; 3/86-89)--   
asla inanmayacaklar ona, ta ki (ileride) görmelerine kadar (böyle) acıklı bir çileyi (34/51-54)! 
202-  Ve geliverecektir o (çile) onlara, ansızın, ve onlar (bunu) farketmiyorlar (iken)! 
203-  Ve --(şimdi bu takdirde; 41/5 o zaman)-- diyecekler: Acaba biz (artık) gözlenip böylece 
(biraz) ertelenenler (14/44) (olabilir) miyiz (63/10-11)? 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerde (192-203) yüce Rabbimiz tarafından yine en Hikmetli ve Mucizevi bir tarzda 
böylece haber verilmiş olan bu en kritik ve önemli “Misak Elçisinin/Mesajının,” yine yukarıda açıkça 
işaret edildiği üzere, daha önceki o büyük Peygamberler (=bu bağlamda, yine en ilkin hz. Musa, ve  
hz. Đsa, ve hz. Davud, ve de nihai olarak yine hz. Muhammed a.s.) tarafından da, en evvelden beri,  
nasıl yine aynen ve böylece işaret edilip açıkça haber verilmiş olduğuna da yakından tanık olabilmek için, 
lütfen, şimdi --(yukarıdaki bu Ayetlerin de; 192-203 daha açık ve detaylı olarak da ele alınmış olduğu)--                  
o “Göksel Bir Mucize” dosyasını burada şimdi bu bağlamda da muhakkak görmeliyiz, en ilkin.   
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204-  Öyleyse, onlar şimdi Bizim (bu) çilelendirmemizi mi (44/10-11) acele ettiriyorlar? 
205-  O halde, (şimdi) gördün mü, eğer (Biz) geçimlendirirsek onları, senelerce, 
206-  sonra da gelirse onlara (bu) söz veriliyor oldukları (44/10-16 & 16/28-29 & ...); 
207-  (o vakit) artık asla koruyup zengin kılamayacak onları (şimdi) böylece geçimlendiriliyor 
(25/18) oldukları! 
208-  Ve --(burada, cezalandırmak üzere)-- yıkıma uğratmadık (Biz) o hiçbir şehri, mutlaka  
onun için --(Al-lah katından onlara en baştan ve önceden gönderilmiş)-- uyarıcılar (var idi). 
209-  Öyleyse, işte (bu da) bir “Anışlıktır” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Anışlığına” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 74/31); ve (çünki) asla değiliz (Biz)  
haksızlık ediciler (11/117). 
210-  Ve asla indirmedi onu (=39/23) o (cin ve insan) şeytanları. 
211-  Çünki hiç yaraşmaz onlara (6/112-113), ve (buna) asla güç yetiremezler (=17/88)! 
212-  (Ama) şüphesiz onlar şimdi (bunu) işitmekten --(ilkin yine o kendi kör cehalet ve büyük  
art niyetlerinden ötürü, böylece)-- mutlak geri tutulmuşlardır (18/101). 
213-  Öyleyse, artık asla arayıp çağırma (sen) Al-lah ile birlikte (böyle) diğer bir ilah (9/31 & 
21/29 & 25/43 & 41/37), yoksa (sonunda) olursun (sen de, onlar gibi) o çile çekeceklerden 
(50/26-30)! 
214-  Ve şimdi (böylece de) uyar (6/51) o toplumunu, en yakınların (olan). 
215-  Ve (böylece) ger o kanatlarını (15/88) artık (böylelikle) seni izlemiş o kimseler (7/196) 
için, (bu) inananlardan (2/25-26)! 
216-  Ama eğer --(bunun ardından, böyle inkarcılığa dönüp; 2/26-27)-- baş kaldırırlarsa sana,  
de ki: Öyleyse, şüphesiz ben öteyim (artık) o çalıştıklarınızdan (23/63 & 41/40 & ...)! 
217-  Ve (daima) güvenip dayan (33/1-3) (yalnızca) o en Üstün, en Acıyana (26/9)! 
218-  O Kimse ki (böylece) görüyor seni --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o çalışma  
aralarında-- ayağa kalktığın sırada. 
219-  Ve --(böylece biraz dolaşıp dinlendikten sonra; 94/4-8)-- tekrar geri dönüşünü --oradaki--             
o “eğili şler” (48/29) içine! 
220-  Şüphesiz O, --(bu çalışmanı; 2/25-26 artık böylelikle bitirip tamamladığında; 34/50)--                   
(işte), ancak Odur (böylece) --o sol tarafta da-- en Đşitici, --o sağ tarafta da-- en Bilen (6/115)! 
221-  (De ki): O halde, (şimdi) havadis vereyim mi (ben) size, (mutlak) kimlerin üzerine indiğini  
o (cin) şeytanlarının? 
222-  (Đşte), inerler (onlar) böyle her pek dönekleyici, pek suçlu (kimselerin) üzerine (45/6-7)! 
223-  Bu (insan şeytanları da) işitmek için kulak verirler (o cin şeytanlarına), ve (işte, bundan 
ötürü) onların çoğu şimdi (böyle) yalancılardır (6/112-113)! 
224-  Ve --(din adına, veya dünya adına --burada yüce Al-lahın iradesine kesin aykırı olarak-- 
yalan ve uyduruk, veya uçuk ve kaçık birçok ezgiler, veya koşuklar düzüp okuyan tarzda tüm)-- 
o şairler; işte, (şimdi) izler onları da ancak o eğri gidenler (2/256). 
225-  Görmedin mi, şüphesiz onlar (şimdi) o her vadide böylece geveleyip duruyorlar? 
226-  Ve şüphesiz onlar böylece (düzüp, veya koşup) diyorlar (gerçekte) asla yapamayacakları 
(hayal, veya düşlem ürünü boş şeyleri)! 
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227-  Sadece (müstesna) şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara” 
bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25) o kimseler, ve (böylelikle) anıp yüceltenler Al-lahı,  
çokça (33/41-42); ve (böylece de) yardımlaşıp başarıya ermiş (olanlar), haksızlık edilmelerinin 
peşinden (42/41-43)!  
Öyleyse, artık bilecek şimdi (böylece) haksızlık etmiş (39/24) o kimseler, --(bundan ötürü,  
bu takdirde; 4/18 en sonunda, böylelikle)-- hangi dönüş yerine varıp döneceklerini (39/25-26)! 

 
         
   

BÖLÜM   27 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.  
1-  Ta, Sin.   
Đşte, bu (başlangıç harfleri) “işaretleridir” o “Okunuşun” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 36/69), ve (böylece de)  
açık bir “Yazıtın” (=39/23)!   
2-  Artık (böylelikle) bir “Đleti” (=39/23) ve bir “Müjdedir,” (tüm) o inananlar (39/33-35) için!     
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (1-2), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o  
“Devasa Bir Mucize 2” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece  
ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
          
3-  O kimseler ki (böylece, her daim) ayakta tutarlar o (namaza durup, Onu) destekleyişi (2/238), 
ve verirler o arınma payını (8/41), ve onlar o “sonraki zamana” (=içinde bulunduğumuz  
bu en kritik Son Gün: yani BinYıllık (22/47) bu “son zamana” dair de en önemli bir atıftır burada 
yine böylece; 6/92) onlar (kesin bir inançla) odaklanıyorlar! 
4-  Ama şüphesiz, (şimdi) inanmayan o kimseler o “sonraki zamana” (6/92), --(işte, bu kendi 
kalleşliklerinden; 2/26-27 ötürü, böylece)-- süsledik (Biz de) onlara şimdi o (sapkın) 
çalışmalarını (23/63 & 9/37 & ...), ve onlar bocalıyorlar! 
5-  O şahıslar o kimseler ki, --(işte, bu takdirde; 3/90-91 en sonunda)-- onlar için (olacaktır)  
o en çirkin çile, ve onlar --(yine bu takdirde; 4/18)-- o sonraki zaman içinde, onlar (böylece)  
en kaybedenler olacaklardır (18/103-106)! 
6-  Ve şüphesiz sen, (işte), şimdi (böylece) mutlaka kavuşturuldun o “Okunuşa” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylelikle yine, en ilkin: 
36/69) --şimdi, böylece o sol tarafta da-- o en Buyurgan, --o sağ tarafta da-- o en Bilen (Al-lahın) 
katından! 
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7-  Hani, bir zaman dedi Musa (kendi) ailesine: Şüphesiz ben görüp belirledim bir ateş.  
O halde, (şimdi) getireceğim size ondan bir haber, veya getireceğim size (ondan) parlak bir kor, 
ta ki siz de (ateş yakıp) ısınabilesiniz. 
8-  Ve o vakit geldiğinde oraya, kendisine (gökten) derhal (şöyle) seslenildi: (Đşte), kutlu 
kılınmıştır --(burada elbette şimdi o en yüce Zatı itibarıyla değil, ancak ve sadece böylelikle  
tüm o evrenin/evrenlerin dışında ve üstünde olan o en ulu Makamından; 70/4 buraya 
yönlendirmiş olduğu o en yüce “Sesi” itibarıyla)-- o ateşin içinde bulunan Kimse (=Al-lah), ve 
sonra o ateşin çevresinde bulunan o kimseler (=Melekler)! Ve işte, (böylece) saygı duyulandır 
Al-lah, (tüm) o kalabalıkların Yetkesi! 
9-  (Ve bunun hemen ardından, yüce Al-lah böylelikle o ateşin içinden seslenip, şöyle buyurdu):  
Ey Musa, şüphesiz o ki, işte Ben o Al-lahım; en Üstün, en Buyurgan! 
10-  Öyleyse, haydi (şimdi) at o değneğini! Ve o vakit gördüğünde (Musa) onu (aniden ve  
hızla) titreşip kıvrılıyor (olarak), sanki şüphesiz o (yılansı) bir cin (imiş) gibi, derhal dönüp kaçtı, 
ve arkasına bakmadı. (Bunun üzerine, yüce Al-lah derhal ona seslenip, şöyle dedi): Ey Musa, 
korkma! (Çünki) şüphesiz o ki, asla korkmaz Benim huzurumda o göndertilmişler; 
11-  sadece (böylelikle) haksızlık etmiş kimseler (7/23 & 21/87 & 28/16 & ...). Ama sonra  
o da (derhal tevbe edip) yaparsa bir güzellik, (cehalet üzere yapmış olduğu) o çirkinliğin 
peşinden, şüphesiz Ben --(o takdirde, böyle en lütufkar, güzel ve en cömert bir tarzda)-- 
en Bağışlayıcıyım, en Acıyanım (25/70)! 
12-  O halde, haydi (şimdi) sok elini o yakanın içine, (ki) --şimdi, burada 19 kodlu o  
Tablolarda da, o sol tarafta-- çıksın “bembeyaz,” --o sağ tarafta da, böylece-- “lekesiz” olarak!  
(=20/19-23) O dokuz Đşaretin içindedir, Firavuna ve o halkına doğru (17/101-102). (Çünki) 
şüphesiz onlar oldular bir kalleşler (2/26) halkı!  
13-  Ama o vakit geldiğinde onlara o “Đşaretlerimiz” (6/4 = 26/5), görür kılıcı (olarak), dediler:  
Bu, açık bir sihirdir! 
14-  Ve direndiler onlara karşı, ve odaklandı onlara (karşı) canları, --şimdi, burada o sol  
tarafa karşı da-- “haksızlıkla,” ve --o sağ tarafa karşı da-- “yücelenmeyle” (7/40-41)! O halde, 
(şimdi) gözle, (sonunda) nasıl oldu o bozguncuların (2/27) sonu! 
15-  Ve muhakkak verdik (Biz) o Davuda ve Süleymana --(şimdi, buradaki 19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” de direkt ilgili, ve bunu böylece en hikmetli ve mucizevi  
bir tarzda haber veren; 17/55)-- bir “bilgi” (4/166), ve dediler: O halde, işte, (tüm) övgü Al-lah 
içindir, o Kimse ki böylelikle lütuflandırdı bizi çoğunun (iyiliği) için/üzere o hizmetkarlarından,  
--işte, şimdi de, burada böylece-- “inananlar” (2/25-26) olan! 
16-  Ve mirasçı oldu Süleyman o Davuda, ve dedi: Ey ahali, işte, (Al-lah tarafından) öğretilip 
bildirildi bize --şimdi, buradaki 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- o “kuşların” dili,  
ve (böylece) verildi bize --o sağ tarafta da-- o her istemden! (Đşte) şüphesiz bu, mutlak açık  
bir lütuftur! 
17-  Ve (sonra) derhal toplandı Süleyman için (tüm) o orduları, o cinlerden ve o insanlardan ve  
o kuşlardan, ve onlar (düzenli bir tarzda) sevkediliyorlar (iken). 
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18-  Nihayet geliverdikleri zaman --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgede--                                 
o “karıncalar” vadisi üzerine, dedi --şimdi, burada da, o sağ tarafta-- bir “dişi karınca:” Ey 
karıncalar, öyleyse, haydi (derhal) girin o yuvalarınıza, (ki) --şimdi, burada da, o alt bölgede-- 
çiğnemesin sizi Süleyman ve o orduları, ve onlar farketmiyorlar (iken)! (=11/120) 
19-  Ve tebessüm etti (Süleyman), gülümseyerek, onun (bu) deyişine, ve dedi: Yetkem, öyleyse, 
(lütfen) şimdi sevket beni, şükredeyim diye --(şimdi, yine buradaki 19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Armağanıyla” da direkt ilgili, ve bunu yine böylece en hikmetli  
ve mucizevi bir tarzda haber veren)-- Armağanına, o şey ki (böylece) armağan ettin benim 
üzerime (bu bağlamda, lütfen, şimdi hem de ayrıca ve tümüyle bkz. Süleymanın Deyişleri kitabı) 
ve o ana babam üzerine, ve çalışayım diye bir düzelticilik için, ondan hoşnut olacağın; ve 
öyleyse, artık girdir beni o Acımanla --şimdi, burada da böylece-- bu hizmetkarlarının arasına, 
(böyle) düzeltililer (2/25 = 4/69) olan! 
20-  Ve (sonra) denetledi o kuşları, ve dedi: Nedir benim için ki, göremiyorum o hüdhüdü? 
Yoksa oldu mu o kaçıp kaybolanlardan? 
21-  Öyleyse, mutlaka cezalandıracağım onu, şiddetli bir cezayla, veya mutlaka boğazlayacağım 
onu; ya da mutlaka getirmelidir o bana (bundan önce) açık bir ispat! 
22-  Ve durup bekledi kısa bir müddet; ve (derken, o sırada derhal gelip) dedi (o hüdhüd):  
Đşte, kuşattım ben (senin) onu (henüz) bilip kuşatamadığını; ve (böylece) geldim sana o Sebeden,  
kesin bir havadisle. 
23-  (Đşte), şüphesiz ben buldum (orada) bir hanım kişi (kraliçe olarak) yönetiyor (iken) onları,  
ve verilmiş ona o her istemden; ve onun için koca bir taht (var)! 
24-  Ama buldum (ben) onu ve halkını --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak bir “ilah” olarak 
edinmiş)-- eğiliyorlar (olarak) o güneşe, Al-lahtan başka! Ve (çünki) süslemiş onlara o şeytan  
bu çalışmalarını, ve (böylece) alıkoymuş onları bu (doğru) yoldan (16/51); ve onlar (bundan 
ötürü, artık) iletilemiyorlar. 
25-  (Böylece aldatmış onları o şeytan), ta ki artık --(tek Đlah olarak)-- eğilmesinler diye Al-lahın 
önünde (15/39-40), o Kimse ki açığa çıkarır o “Gizemi” (25/6) o göklerin ve yerin içindeki;  
ve bilir (tüm) o sakladıklarınızı da, ve ilan ettiklerinizi de! 
26-  Al-lah; işte, yoktur (başka) ilah, (böylelikle) sadece O (28/70)! Ve o koca tahtın (25/59) 
Yetkesidir (O)! 
27-  Dedi (Süleyman): O halde, (şimdi) gözleyip bakacağız, (bu Sebe halkı hakkında) doğru mu 
söyledin, yoksa --(kendini o cezadan; 27/21 kurtarmak için, böyle bir bahane hikaye uydurarak)--   
oldun mu o yalancılardan? 
28-  Öyleyse, (şimdi) derhal git --(yüce Al-lah katından kendisine verilmiş olan)-- bu Yazıtımla, 
(6/84-89) ve bırak onu onlara doğru; sonra çevril onlardan, ve gözle, nedir o yapacakları? 
29-  Ve dedi (o kraliçe): Ey konsey, şüphesiz o ki, (işte), bırakıldı bana doğru şerefli bir Yazıt. 
30-  Şüphesiz o Süleyman (isimli bir kraldan gelmektedir); ve şüphesiz o (şöyle başlamaktadır):  
“Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.” 
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31-  (Al-lahın elçisi Süleyman diyor ki): Öyleyse, artık sakın yücelenmeyin bana karşı!  
Ve derhal geliverin bana, --(bu dosdoğru ve şaşmaz Đlahi prensipler altında; 2/256 & 60/8  
barış ve huzur içinde yaşamak üzere, Ona)-- teslim olmuşlar (olarak)! 
32-  Dedi (o kraliçe): Ey konsey, öyleyse, derhal görüş bildirin bana (bu) emrim hakkında.  
(Çünki) olmuş değilim (ben) kesip bitirici hiçbir emri, ta ki siz de bana tanıklık edip (tam 
desteğinizi verinceye) kadar! 
33-  Dediler (onlar): Biz (çetin) kuvvet sahipleriyiz, ve de şiddetli baskı sahipleriyiz! Öyleyse, 
artık o emir sana aittir; o halde, haydi bakıp (dilediğin şekilde kararını ver), nedir o (bize)  
emredeceğin? 
34-  Dedi (o kraliçe): Şüphesiz o yönetici krallar (işgal edip) girdikleri zaman bir şehre, (derhal) 
bozguna uğratırlar orayı, ve kılıp çevirirler ora halkının o en üstünlerini de en horlar (haline);  
ve işte, (aynen) böyle yaparlar (onlar)! 
35-  Öyleyse, (şimdi) şüphesiz ben (önce) göndereceğim onlara bir hediye, ve gözleyip 
bakacağım, ne (tip bir haberle) dönecek o gönderilmiş elçiler? 
36-  Ve o vakit geldiğinde (o gönderilmiş elçiler) Süleymana, dedi (o): (Şimdi), siz destek mi 
veriyorsunuz (yani) bana (bu) mal ile? Halbuki, Al-lahın bana verdiği --bu bilgi ve armağan-- 
(27/15 & 28/80) daha/en iyidir o size verdiği --bu maldan ve mülkten-- (10/58)! Hayır, siz 
(böylece) bu hediyenizle ancak (boş yere) coşuyorsunuz! 
37-  Öyleyse, (şimdi) derhal dön (sen) onlara (ve benden onlara şöyle de): O halde,  
--(en başta, onlara gönderip açıkça sunmuş olduğu o en adil barış şartlarını ve bu şartlar içinde 
böylece Ona teslimiyet teklifini; 27/30-31 kabul etmez, ve bunun yerine şimdi Al-lah ve 
Elçisine, ve inananlara karşı böyle gaddarca ve düşmanca davranmayı; 60/9 tercih ederlerse)-- 
(şimdi) mutlaka geliveririz (biz de) onlara (kudretli) ordularla, hiç olamayacak (olan)  
herhangi bir önleyiş onlar için, ona karşı; ve (bundan ötürü) mutlaka çıkarırız onları oradan, 
horlanmışlar (olarak), ve onlar --(bu kendi gaddarlıkları ve düşmanlıkları; 60/9 yüzünden)-- 
küçük düşmüşler (olarak)! 
38-  Ve sonra dedi (Süleyman): Ey konsey, öyleyse, (şimdi) hanginiz getirebilir bana  
o (kraliçenin) “tahtını,” onlar bana daha gelmeden önce (böyle) teslim olmuşlar (27/31) olarak? 
39-  Dedi bir uzman, o (salih olan; 72/11) cinlerden: Đşte, ben --şimdi, burada 19 kodlu  
o Tablolarda da, o sol tarafta-- getirebilirim sana “onu,” daha sen ayağa kalkmadan önce (dahi)  
o makamından! Ve şüphesiz ben bunun için (Al-lahın lütfuyla) pek kuvvetli (ve) güvenilirim! 
40-  Ve dedi o kendi yanında o Yazıttan (39/23) bir “bilgi” (olan) o (alim) kimse: Đşte, ben de 
(Al-lahın lütfuyla) --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta-- getirebilirim sana 
“onu,” daha çevrilmeden önce (dahi) sana o göz ucun!  
Ve o vakit gördüğünde onu (Süleyman) artık böylece (derhal) konmuş (olarak) kendi önünde, 
dedi: Đşte bu, Yetkemin lütfundandır, test etmesi için beni, şükür mü edeceğim, yoksa  
nankörlük mü edeceğim? Ve artık her kim böylece --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol taraf 
için-- şükrederse (76/3), yalnızca şükretmiş olur (kendi) canı için; ve her kim de böylece --o sağ  
tarafa karşı-- nankörlük ederse (76/3), şüphesiz Yetkem (hiç kimseye ihtiyacı olmayan; 14/8)  
--şimdi, o sol tarafta da, böylece-- en Zengindir, --o sağ tarafta da, böylece-- en Şereflidir!  
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41-  Ve dedi (Süleyman): Öyleyse, şimdi --(üzerindeki o “güneş” 27/24 resmini tamamen silip 
toptan yok ederek, ve bunun yerine sadece yüce Al-lahın ismini oraya o tahtın o en tepesine  
en Đzzetli bir şekilde ve altın harflerle yazarak da)-- değişikliğe uğratın onun o tahtını, (ki) 
gözleyip bakalım, artık böylece de (yüce Al-laha) iletilecek mi, yoksa olacak mı (hala) 
iletilmeyen o kimselerden? 
42-  Ve o vakit geldiğinde (o kraliçe), denildi ona: Bunun gibi miydi senin o tahtın? Dedi (o): 
Sanki şüphesiz, onun ta kendisidir o! Ve zaten iletilip verildi bize --(hz. Süleymana yüce Al-lah 
katından lutfedilmiş olan böyle)-- bir “bilgi” (27/15) onun öncesinde, ve biz de (buna binaen, 
çoktan) olduk (böylece Ona) teslim olmuşlar (27/31)! 
43-  Ve alıkoyduydu onu --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “ilahlar” olarak edinip)-- o 
hizmet ediyor oldukları (o güneş ve böyle diğer gök cisimleri; 27/24 & 41/37) Al-lahtan başka. 
Çünki şüphesiz o (bundan önce) böyle bir inkarcılar (27/24-25) halkından idi. 
44-  Ve (şimdi) denildi ona: O halde, haydi gir o şatoya! Ve o vakit gördüğünde (o) onu, sandı 
onu bir derin su (havuzu), ve derhal sıvadı o iki bacağını. Dedi (Süleyman): (Hayır), şüphesiz o  
saydam bir şato zeminidir; --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece o her iki tarafta-- o 
“kristallerdendir!” Bunun üzerine, dedi (o kraliçe): Yetkem, şüphesiz ben --(Onun 
dışında/yanında, Ona ek/ortak bir “ilah” olarak edinip böylece o güneşin önünde eğilerek; 
27/24)-- büyük haksızlık etmişim (kendi) canıma. O halde, (artık) teslim oldum (ben), 
Süleymanla birlikte, --(burada artık böylece tek Đlah olarak; 28/70 yalnızca)-- o Al-laha, (tüm) o 
kalabalıkların Yetkesi! 
45-  Ve muhakkak gönderdiydik (Biz) o Semud (halkına da) kardeşleri Salihi, (onlara şunu 
diyerek): “Öyleyse, artık (böylelikle) hizmet edin (sadece) Al-laha (12/40)!” Ama o zaman onlar 
derhal iki bölük (oldular), birbirleriyle çekişen! 
46-  Bunun üzerine, dedi (Salih): Ey halkım, (şimdi) ne için --(Al-lah katından bir “işaret” olarak 
öncelikle yine başınıza böyle bir “bela” inmesini talep ederek; 26/187 & 8/32 & ...)-- acele 
ettiriyorsunuz o çirkinliği, güzellikten önce? (Bunun yerine) derhal bağışlanma dilemeli  
değil misiniz Al-lahtan, ta ki siz acınasınız! 
47-  Dediler (onlar): Zaten --(böylece çekişen iki bölüğe ayrılarak da; 27/45)-- uğursuzluğa 
uğradık senden ötürü, ve seninle birlikteki o kimselerden ötürü! Dedi (Salih): Uğursuzluğunuz 
(asıl bundan ötürü; 36/19) Al-lahın katındandır! Hayır, siz --(Al-lahın böylece aranızdaki o pis ve 
kalben eğri kimselerle o temiz ve kalben doğru kimseleri ayırt edip ortaya çıkarması için)--   
böylece “denenen” (=74/31) bir halksınız (8/37)! 
48-  Ve var idi o ilin içinde dokuzlu bir çete; bozgunculuk ediyorlardı (2/27) o yerin içinde, ve 
asla düzelticilik (2/25) etmiyorlardı! 
49-  Dediler, (aralarında) şöyle yeminleşerek Al-lah (adına; 23/84-85): O halde, artık mutlaka 
evini basacağız onun, ve ailesinin, ve sonra da mutlaka diyeceğiz onun o (dost, arkadaş) 
rehberine: Asla görüp tanık olmadık (biz) onun ailesinin yıkımına; ve şüphesiz biz mutlak 
doğrularız! 
50-  Ve (böylece) tasarlayıp kurdular (onlar) bir düzen, ve (buna karşılık) Biz de hazırlayıp 
kurduk bir düzen, ve onlar (bunu) farketmiyorlar (iken). 
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51-  Öyleyse, (şimdi) gözle, nasıl oldu (onların) o düzenlerinin sonu; (çünki) şüphesiz Biz  
--(bu kalleşlik ve gaddarlıklarından; 26/142-158 ötürü, sonunda)-- perişan ettik onları ve  
halklarını, topluca! 
52-  Đşte bu, onların evleridir, çökmüş haldedir, --(böyle de arsızca ve zorbaca; 91/11-14)-- 
haksızlık ettiklerinden (41/17) ötürü!  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” o (her) birine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin:  
6/4 = 26/5) vardır, artık (bunu) bilen bir halk için! 
53-  Ama kurtardık (Biz) inanmış o kimseleri, ve (böylece de) sakınıyor (39/33) olmuşlar 
(41/18)! 
54-  Ve (işte), o Lut; hani, bir zaman dediydi o (kendi) halkına: (Şimdi), hala getiriyor musunuz 
siz (böyle) bir ahlaksızlığı, ve siz --(bunun ne kadar abes ve yanlış olduğunu apaçık)-- 
görüyorsunuz (iken)? 
55-  (Çünki) şüphesiz siz mutlaka (hala) geliveriyorsunuz (böylece) adamlara (cinsel) tutkuyla, 
kadınlardan başka? Hayır, siz (böylece) cahillik eden bir halksınız! 
56-  Ama olmadı o halkının cevabı, sadece (şöyle) demeleri: O halde, haydi derhal tutup çıkarın  
o Lut ailesini (bu) şehrinizden; (çünki) şüphesiz onlar --(eşcinsellikten uzak durarak, böylece)-- 
temiz kalmak isteyen insanlarmış! 
57-  Ve bunun üzerine, (Biz de) kurtardık onu ve ailesini; sadece (müstesna) o hanım kişisi, 
ölçüp takdir ettik (Biz) onu da --(bundan ötürü; 66/10)-- o (geride kalıp) elenenlerden (olarak). 
58-  Ve (sonra) yağdırdık o (geride kalanların) üzerine bir yağış; ve (işte), ne çirkindi o  
--(en baştan beri, böylece)-- uyarılanların o yağışı (11/77-83)! 
59-  De ki: Öyleyse, işte, (tüm) övgü Al-lah içindir, ve selam artık Onun (böyle) tüm 
hizmetkarlarının (22/77) üzerine, (böylece) seçtiği --(bu ahlak üzere olacak olan, yeryüzündeki)-- 
tüm o kimselerin (22/78)! Öyleyse, (şimdi, böylece) Al-lah mı daha iyidir, yoksa onların  
--(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “yetkeler” olarak edinip, böylece Ona)-- ortak  
koştukları mı (9/31 & 42/21 & 6/76-78)? 
60-  Yoksa (şimdi, böylece) yaratmış o Kimse mi o gökleri ve yeri (41/9-12), ve indirmiş sizin 
için (böylece de) o gökten bir “su” (25/48-49)? Ve işte, bitirdik (Biz) onunla (böyle de) nice 
“bahçelikler,” bir güzellik sahibi (olan) (23/19)! Olmuş değildir sizin için, bitirmeniz onun (tek 
bir) ağacını (dahi)! Öyleyse, (başka) bir ilah mı (var), Al-lah ile birlikte? Hayır, ama onlar hala  
--(bu gibi kimseleri: 9/31 & 21/29 & 25/43 & ... Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “ilahlar” 
olarak edinip, böylece Ona)-- denk tutucu bir halktırlar! 
61-  Yoksa (şimdi, böylece) kılmış o Kimse mi o yeri bir konak (20/53), ve (böylece de) kılmış 
onun aralarında “nehirler?” Ve (böylece de) kıldı onun için kökleşmiş (dağlar) (79/32), ve kıldı  
o iki denizin arasında (böyle de) bir “engel” (25/53)! Öyleyse, (başka) bir ilah mı (var), Al-lah  
ile birlikte (16/51)? Hayır, onların çoğu hala (bu gerçeği böylece kavrayıp) bilmiyorlar (23/91 & 
21/22 & 17/42-43)! 
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62-  Yoksa şimdi (böylece) yanıt veren o Kimse mi darlıkta kalmış olana, o Kendisine yakarıp  
çağırdığı zaman, ve (böylece de) kaldıran (ondan) o çirkin (belayı, sıkıntıyı) (21/84)?  
Ve işte, (böylece de) kılıyor (O) sizi ardılları o yerin (6/165). Öyleyse, (başka) bir ilah mı (var),  
Al-lah ile birlikte (16/51)? Ama azıcık (dışında), hala “Anışlık” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışlığına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 74/31) 
almıyorsunuz! 
63-  Yoksa (böylece) sizi ileten o Kimse mi o karanlıkları içinde o karanın ve denizin (6/63-64),  
ve (böylece de) gönderen o Kimse o rüzgarları bir müjde (olarak), o “acımasının” önünde 
(25/48-49)? Öyleyse, (başka) bir ilah mı (var), Al-lah ile birlikte (16/51)? O halde, (büyük bir 
uzaklıkla) yücedir Al-lah, onların hala --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “yetkeler” olarak 
edinip, böylece Ona)-- ortak koşmalarından (9/31 & 42/21 & 6/76-78)! 
64-  Yoksa (şimdi, böylece de) başlatan o Kimse mi o “yaratışı,” sonra da yineleyen onu (10/34),  
ve sizi (böylece de) “besleyen” o Kimse o gökten ve yerden (10/31)?  
Öyleyse, (başka) bir ilah mı (var), Al-lah ile birlikte (16/51)? De ki: Öyleyse, haydi (eğer varsa) 
getirip koyun (şimdi) o “kanıtınızı” (21/24), eğer doğrular idiyseniz! 
65-  De ki: Asla bilemez o göklerin ve yerin içindeki (tüm) o kimseler (gelecekle ilgili)  
o görünmezi, ancak sadece Al-lah! Ve (dolayısıyla), şimdi --(halihazırda böylece o göklerde  
o Cehennemde, veya o Cennette (16/28-29 X 32) halihazırda böylece bulundukları o yerde de 
(40/46 X 36/26)-- (şimdi) asla farkedip bilemezler (onlar) ne zaman --(o nihai kalkış gününde 
tekrar bu yeryüzünde böylece)-- uyandırılacaklarını (39/67-69)! 
66-  Hayır, (işte), gelip birikti o “Bilgileri” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Bilgilerinden” -ard arda- o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 4/166)  
bu sonraki zaman içinde; (ama) hayır, onlar (hala) bir tereddüt içindeler ondan yana; hayır, onlar 
hala ondan yana (böylece) körleşenlerdir (11/19)! 
67-  Ve dediler şimdi (böylece) inkar etmiş (74/31) o kimseler: Yani (şimdi) olduğumuz  
zaman mı biz (burada) bir toprak, ve (bu) babalarımız, şüphesiz biz mi --(buradaki bu vefatın 
hemen ardından, bu konuda Al-laha böylece hesap vermek üzere, öte tarafta, o Cehennemde; 
16/28-29 böylece ve derhal)-- mutlak ortaya çıkarılacaklar imişiz (36/48-54)? 
68-  Halbuki, muhakkak tehdit edildik bununla (=19 kodu; 74/30-31) biz, ve (bu) babalarımız da, 
daha önce. Dolayısıyla, asla değildir bu, sadece o öncekilerin (=o önceki Bahailer vs.)  
uydurma tarzları (23/81-83)!  
69-  De ki: O halde, haydi (şimdi) gezin o yerin içinde, ve gözleyip bakın, nasıl oldu o 
cürümkarların (7/40) sonu (29/40)! 
70-  Öyleyse, artık asla hüzünlenme (sen) onlar yüzünden, ve asla olma bir sıkışma içinde de 
onların (böylece) düzen kurmalarından (8/30 & 10/21) ötürü. 
71-  Ve (işte), diyorlar: O halde, ne zamanmış bu söz (44/10-16 & 4/47 & ...), eğer doğrular  
idiyseniz? 
72-  De ki: Belki, (böylece) oluyordur bile (şu anda, böylelikle) peşinize takılmış o bir kısmı 
(9/126 & 13/41), acele ettirdiğiniz o şeyin! 
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73-  Ve şüphesiz, Yetken (böylece) mutlak bir “Lütuf” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Lütfuna” da bir atıftır burada böylelikle yine, en ilkin: 10/57-58) sahibidir  
o ahalinin üzerine, ve fakat onların çoğu (hala) şükretmiyorlar! 
74-  Ve şüphesiz, Yetken mutlaka bilmektedir (tüm) o sakladıklarını da onların o göğüslerinin,  
ve ilan ettiklerini de (11/5). 
75-  Ve yoktur burada (insanın gözüne) görünmez (olan) o hiçbir (davranış, eylem, veya da 
parçacık, ışın, vs.) o göğün ve yerin içinde, hepsi mutlaka açık bir yazıtın içinde (böylece sayılı  
ve kayıtlıdır; 10/61)!  
76-  Ve şüphesiz, bu “Okunuş” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Okunuşuna” 
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 36/69) artık (böylelikle) hikayeleyip açıklıyor  
o Đsrail oğullarına çoğunu onların (şimdi) kendileri hakkında (böylece) çelişkiye düştükleri  
o şeylerin (bkz. Kuran-Haber 2/25-27) = (Tevrat, Hoşea 12/11) (Tesniye 18/18-19 = 32/1-2) 
(Mezmurlar 118/22-23 = 72/6-7) (Hoşea 14/3 = 14/6-10) ... 
77-  Ve şüphesiz o artık (böylelikle) mutlak bir “Đletidir” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23) ve bir “Acımadır,”  
--(onların arasında da artık böylece)-- inananlar (17/107-109) için! 
78-  Öyleyse, şüphesiz Yetken artık (Kendi emrini böylece) kılıp verecektir onların arasında  
(bu) buyruğuyla (4/161-162); ve işte O, (böylelikle) --şimdi, o sol tarafta da-- en Üstündür,  
--o sağ tarafta da-- en Bilendir! 
79-  Öyleyse, artık (sadece) güvenip dayan (sen) Al-laha; (çünki) şüphesiz sen (böylece) açık  
bir “Gerçeğin” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada 
böylelikle yine, en ilkin: 39/41) üzerindesin!     
80-  Ama şüphesiz (şimdi) sen asla işittiremezsin o ölülere, ve asla işittiremezsin (bu) çağrıyı 
(8/24) o sağırlara, onlar şimdi (böylece) yüz çevirdikleri zaman, (derhal) arkalarını dönüp 
(gidiciler) olarak. 
81-  Ve asla değilsin sen (bununla) “iletebilecek” (=39/23) o körleri (bu) sapkınlıklarından  
(2/78-79 & 3/78 & 6/112-113 & ...)! O halde, (şimdi) asla işittiremezsin sen, ancak  
artık (böylece) inanmış olan (8/2-4) o kimselere o “Đşaretlerimize” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 6/4 = 26/5), ve onlar artık (böylece Ona) teslim olmuşlar (3/84) olan! 
82-  Ve şimdi (böylece) düşüp gerçekleştiği zaman o “Deyiş” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Deyişine” bir atıftır burada böylece yine, en başta ve hassaten: 69/40-43) 
onların üzerine, çıkardık şimdi (Biz) onlar için --(ekranında devamlı “debelenip” hareket halinde 
olabilen)-- o “debelenici” (=bilgisayarı) o yerden, (böylece) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda  
yer alan tüm o “Deyişleri,” o ekranında-- kelimeler halinde ileten onlara (=yukellimuhum)!  
(Ki) şüphesiz, o ahali şimdi (böylece) oldu (bu) “Đşaretlerimize” (6/4 = 26/5) hala --(gerekli 
ciddiyet ve dikkatle)-- odaklanmıyorlar (=21/1-3) diye!  
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**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından böylelikle gönderileceği 
mutlak olarak vadedilmiş bu en kritik ve önemli “Misak Elçisinin/Mesajının,” şimdi böylece  
sesini sokakta açıkça duyurmaya gerek bile olmadan, dünyanın tüm şehirlerine, yüce Rabbimizin  
(burada böylelikle insanları yönlendirip vesile kılarak) böylece ortaya çıkarmış olduğu bu en mucizevi  
“Dabbeten min elard” (=yeryüzünde mevcut tüm o elementlerden üretilmiş Bilgisayar) vasıtasıyla  
nasıl böylece “Evrensel Uyarıcılık” görevini o oturduğu yerden dahi böylelikle ve rahatlıkla 
yapabileceğine (bkz. Kuran-Haber 6/92 & Tevrat, Đşaya 40/5, 42/1-4), ve tüm bu insanlığın şimdi  
bu en kritik ve önemli “Misak Elçisini/Mesajını” böylelikle nasıl işitip, en sonunda da, dünya çapında  
akın akın ve kitleler halinde tabi olacaklarına dair verilmiş olan o en Mucizevi bazı Nebevi haberlere de 
yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Ulaştıran Bir Mucize,” ve sonra da o “Đstisnai Bir Mucize” 
dosyalarını burada şimdi bu bağlamda da tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin.      
 
83-  Ve (o) gün, artık topladığımızda (Biz) o her kitleden (önde giden, elebaşı) bir güruhu, 
(böylece) yalanlamış olan o kimselerden o “Đşaretlerimizi” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin:  
6/4 = 26/5), ve onlar (derhal) sevkedilecekler. 
84-  Nihayet geldikleri zaman, (şöyle) dedi (Al-lah): Yani (böylece) yalanladınız mı siz  
Benim (bu) “Đşaretlerimi” (6/4 = 26/5), ve hiç --(gerçekten ve samimi olarak dinleyip)-- 
kuşatmadınız iken (dahi) onları, bilgice (18/101)? Yoksa neydi o --(böyle art niyetle ve garezle, 
Al-lahın bu “Đşaretlerine” karşı böylece)-- çalışıyor olduğunuz (41/40 & 13/33 & 9/37 &  
23/63-67)? 
85-  Ve işte, şimdi (böylece) düşüp gerçekleşti o “Deyiş” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Deyişine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin ve hassaten: 69/40-43) 
onların aleyhine, --(Al-lahın bu “Đşaretlerine” karşı böylece)-- haksızlık ettiklerinden (7/40-41) 
ötürü; ve onlar (o vakit) artık konuşmazlar! 
86-  Görmediler mi, şüphesiz Biz kıldık o geceyi, dinlenmeleri için onun içinde, ve o gündüzü  
--(özellikle, buradaki o güneş ışığı ve fotonlar vasıtasıyla, dış dünyada yüce Rabbimiz tarafından  
böylelikle tam bir “gerçek/hak” olarak yaratılmış olduğu vurgulanan tüm o gökleri ve yeri, ve 
bunların içindeki tüm o objeleri; 14/19 akabinde insan beyninde yine aynen ve böylece tam  
bir “gerçek/hak” olmak üzere; 6/73)-- görür kılıcı olarak (17/12)!  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak “Đşaretler” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7) vardır,  
artık (böylece) inanan (2/25-26) bir halk için! 
87-  Ve (o) gün, artık üfürüldüğünde o borunun içine, dehşete kapılıp (bayılacak) tüm o  
göklerin içindeki kimseler, ve o yerin içindeki kimseler; sadece (müstesna) Al-lahın istediği  
o kimseler (39/68). Ve (sonra, o ikinci üfürülüşün ardından), hepsi (kalkıp) geliverecekler Ona, 
(böylece) boyun bükücüler olarak (39/68-70)! 
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88-  Ve (şimdi) görürsün (sen) o dağları, ve sanırsın onları (yerlerinde) donuk (olarak), ama 
(gerçekte) onlar --(dünyanın dönüşüyle birlikte)-- dolaşıp giderler, o bulutların dolaşıp gitmeleri 
gibi. (Çünki) Al-lahın sanatıdır (bu), o Kimse ki (böylelikle) en uzmanca yaptı o her istemi.  
Şüphesiz O, (böylece de) haberdardır (tüm) o yaptıklarınızdan (58/7). 
89-  O halde, artık kim gelirse --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler en güzel 
Anlatısı (39/23) üzerinde böylelikle erdemlice çalışmış olarak yine, en ilkin-- bir güzellikle 
(39/34), artık onun için daha iyisi (vardır) ondan. Ve onlar o günün o dehşetinden (28/87), 
güvenlilerdir! 
90-  Ama her kim de gelirse --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler en güzel  
Anlatısı (39/23) aleyhine böylece art niyetle çalışmış olarak yine, en ilkin-- bir çirkinlikle 
(39/51), artık kızartılacaktır onların yüzleri de o ateşin içinde! (Ve şöyle denilecek onlara):  
(Çünki) işte, böylece cezalandırılıyor musunuz (şimdi) siz, sadece (bu) çalışıyor olduklarınıza  
(41/40 = 22/72 & 60/2 & 85/4-8 & ...) --(tam ve en adil bir karşılıkla; 40/40)! 
91-  Öyleyse, (de ki): Artık mutlak emredildim (ben), hizmet edeyim diye bu beldenin (95/1-3) 
Yetkesine, o Kimse ki artık (böylece) dokunulmaz ve kutsal kıldı onu; ve Onun içindir  
o her istem (25/2)!  
Ve de emredildim, olayım diye --(şimdi, en ilkin, ve böylece Ona)-- teslim olmuşlardan (3/84)! 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından artık böylece ve mutlak 
olarak gönderilmiş olan bu en kritik ve önemli “Misak Elçisinin/Mesajının,” şimdi Onun tarafından  
özel olarak seçilip böylece yerleştirilmi ş olduğu Batıdaki bu “kutsal Beldenin” (=Arizona, Tucson)  
daha önce, en ilkin hz. Davud, ve hz. Đsa, ve de nihai olarak yine hz. Muhammed (üzerlerine Selam olsun) 
tarafından da nasıl açıkça işaret edilip en evvelden beri en Mucizevi bir tarzda aynen ve böylece haber 
verilmiş olduğuna da yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Mucizevi Bir Mühür,” ve sonra da  
o “Haşmetli Bir Mucize” dosyalarını burada şimdi bu bağlamda da tekrar ve muhakkak görmeliyiz,  
en ilkin.  
 
92-  Ve --(buradan artık böylece tüm insanlığa)-- aktarıp ileteyim diye o “Okunuşu” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin  
ve de hassaten: 36/69)! O halde, artık kim (böylece) “iletilirse” (39/23, 33-35), yalnızca iletilmiş 
olur (kendi) canı için; ve kim de (böylece) “saparsa” (39/23-24), de ki: (O takdirde), ben yalnızca 
artık (böylelikle) uyarıcılardanım (39/55-60)! 
93-  Ve de ki: Đşte, (tüm) övgü Al-lah içindir; öyleyse, (ileride) gösterecektir (O) size  
o “Đşaretlerini” (6/158 & 21/37) ve siz de o vakit (görüp) tanıyacaksınız onları!  
Ve değildir Yetken habersiz (şimdi) böyle --(bir kısmınızın böylece “iletilmiş” olarak; 2/25-26, 
ve bir kısmınızın da böylece “sapmış” olarak; 2/26-27)-- o çalıştıklarınızdan! 
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BÖLÜM   28 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.             
1-  Ta, Sin, Mim. 
2-  Đşte, bu (başlangıç harfleri) “işaretleridir” o açık “Yazıtın” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23)!       
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (1-2), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o  
“Devasa Bir Mucize 2” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada  
böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
3-  Öyleyse, (şimdi) iletip aktarıyoruz senin üzerine (böylelikle) Musanın ve o Firavunun 
havadisinden, --buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o  
herbirini de içinde böylece özel olarak kullanıp vermek kaydıyla-- bu “Gerçek” (39/41) üzere, 
artık (böylece) inanan (2/25-26) bir halk için! 
4-  (Đşte), şüphesiz o Firavun büyüklendiydi o yerin içinde, ve bölüp ayırdı ora halkını --(din, dil, 
ve ırklarına göre, farklı)-- gruplara. Ve işte, (böylelikle) zayıf bırakıyordu o (Đsrail oğullarından) 
bir zümreyi; boğazlıyordu o (yeni doğmuş) oğullarını, ve hayatta bırakıyordu (onların anaları 
olan) o kadınlarını. (Đşte), şüphesiz o (böylelikle) bozgunculardan idi! 
5-  Ve (Biz de) diliyorduk, (şimdi) kurtarıp lutfedelim diye (böylece) zayıf bırakılmış  
o kimseleri o yerin içinde; ve artık (böylece) kılalım onları öncüler, ve kılalım onları mirasçılar. 
6-  Ve (böylece) imkan verelim onlar için o yerin içinde; ve (böylelikle de, şimdi) gösterelim  
o Firavuna ve Hamana, ve de o ordularına --(uzun zamandan beri bekleyip)-- o kaçınıyor 
oldukları şeyi (=Đsrail oğullarına gönderilip onları böylece Mısırdan çıkaracağı ve yüce Al-lah 
tarafından onlara vadedilmiş o topraklara; 5/21 götüreceği bildirilip vadedilmiş olan  
o Peygamberin gelişi, ve yüce Al-lahın yardımıyla onları artık Firavunun bu esaretinden  
böylece kurtarışı haberi; bkz. Tevrat-Tekvin 15/13-14 & 50/24-25)  
7-  Ve (bunun üzerine), derhal esinledik (Biz) Musanın annesine doğru: O halde, (şimdi) emzir 
onu; ve --(o Firavunun adamları gelip derhal boğazlayacaklar diye)-- korktuğun zaman onun 
için, hemen (böylece) bırak onu o nehre (20/38-39). Ve asla korkma, ve hüzünlenme; (çünki) 
şüphesiz Biz (tekrar) döndüreceğiz onu sana, ve kılacağız onu o --(yüce Al-lah katından böylece 
o Firavuna; 20/47)-- göndertilmişlerden! 
8-  Ve sonra, böylece (o nehirden) çıkarıp aldı onu o Firavun ailesi (20/39), (böylelikle) olsun 
diye onlar için bir düşman, ve de bir hüzün (konusu) (20/40-43). (Çünki) şüphesiz, o Firavun ve 
Haman, ve de o orduları --(yüce Al-laha karşı böylece)-- hata ediciler idiler (69/9-10)! 
9-  Ve dedi Firavunun o hanımı: Bir göz aydınlığıdır (bu çocuk) benim için, ve senin için de; 
öyleyse, asla öldürmeyin onu! (Çünki) belki, fayda verecek o bize, veya ediniriz onu bir evlatlık! 
Ve onlar böylece --(o vakit, bu olayın hikmetini ve derinliğini, henüz)-- farkedemiyorlardı. 
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10-  Ve sabahladı Musanın annesi, kalbi (hüzün ve endişeyle) boşalmış (olarak). Bundan ötürü, 
neredeyse mutlak açığa vuracaktı onu, eğer olmasaydı (Bizim) -tekrar- pekiştirip bağlamamız  
o kalbinin üzerini, (böylelikle) olması için --(daha önce kendisine esinlenmiş olan bu  
Đlahi mesajın; 28/7 asla kendi nefsinden kaynaklanan bir yanılsama değil, fakat mutlaka böylece 
gerçekten yüce Al-lahtan olduğuna)-- inananlardan. 
11-  Ve (bunun üzerine), dedi (Musanın annesi) onun o kız kardeşine: O halde, haydi (şimdi) 
gidip izle onu! Ve o da gidip gözetledi onu uzak bir (mesafeden), ve onlar farketmiyorlar  
(iken). 
12-  Ve (doğuştan) yasak kıldıydık (Biz) ona --(ibrani/yahudi olmayan, o Mısırlı)-- 
emziricilerden (süt kabul edip emmesini), daha önce. Ve bunun üzerine, dedi onun o (kız 
kardeşi): O halde, (şimdi) göstereyim mi ben size (ibrani/yahudi) bir ev halkını, onun bakımını 
üstlenecek olan sizin için, ve onlar onun için (eğitip öğretip) nasihat ediciler (olacak)? 
13-  Ve işte, (böylece) tekrar döndürdük (Biz) onu annesine, ta ki artık gözü aydınlansın, ve  
hiç hüzne kapılmasın! Ve işte, (böylelikle) sen de artık (burada) bilesin diye, şüphesiz Al-lahın  
--daha sonra Tevratta ona vahyedip bildirdiği-- bu sözü (bkz. Tevrat-Tsny. 18/18-19 = 32/1-6)  
--işte, artık burada-- böylece bir “Gerçek” -kılınmıştır- (2/23-27)! Ve fakat onların çoğu (bunu)  
hala bilmiyorlar! 
14-  Ve o vakit ulaştığında (Musa) artık o erginlik dönemine, ve olgunlaştığında, verdik  
(Biz de) ona (Kitabi) bir buyruk ve --(şimdi, buradaki 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisiyle” de direkt ilgili, ve bunu yine böylece en hikmetli ve mucizevi bir 
tarzda haber veren)-- bir “bilgi” (6/154)! Ve işte, --şimdi de-- böylece ödüllendiririz (Biz) tüm o 
güzellik edicileri (39/34)! 
15-  Ve (sonra) girdi (Musa) o şehre, habersiz bir sırada onun halkından, ve buldu onun içinde  
iki adam, dövüşüyorlar (iken); bu (biri) kendi halkından (=Đsraili), ve bu (öbürü) kendi 
düşmanından (=Mısırlı). Ve derhal yardım istedi ondan o kendi halkından (olan) o kimse  
o kendi düşmanından (olan) o kimseye karşı. Ve bunun üzerine, --(daha olayı hiç soruşturmadan, 
ve kim haklı, kim haksız iyice ve açıkça anlamadan)-- derhal yumrukladı o (Mısırlı olanı) Musa, 
ve böylece işini bitirdi onun. Ama sonra --(yaptığı bu işin büyük yanlışlığını ve haksızlığını 
anlayıp)-- derhal dedi: Bu (yaptığım) ancak şeytanın işindendir! (Çünki) şüphesiz o (bariz) bir 
düşmandır, (böylece de) açık bir saptırıcı (olan)! 
16-  Ve (sonra) dedi (Musa): Yetkem, şüphesiz ben --(burada böylece masum bir kimseyi  
öldürerek, büyük)-- haksızlık ettim (kendi) canıma; öyleyse, (lütfen) bağışla beni! Ve O da 
derhal bağışladı onu. (Çünki) şüphesiz O, ancak Odur --(bu takdirde, böylece)-- en bağışlayıcı,  
en acıyan (25/69-70)! 
17-  Ve (sonra) dedi (Musa): Yetkem, şimdi (böylece acıyıp) armağan ettiğinden ötürü (Sen) 
bana, (bil ki), artık (ben de) bir daha asla olmayacağım --(kendi düşmanından dahi olsa,  
böyle masum bir cana karşı)-- bir arka çıkıcı --(kendi halkından dahi olsa)-- böyle cürümkarlar 
için (4/135)! 
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18-  Ve sabahladı (Musa) o şehrin içinde, iyice korkmuş (halde), gözetleyerek. Ve o vakit  
ondan yardım dilemiş o kimse dün, (işte), şimdi yine bağırıp yardım diliyordu ondan! Bunun 
üzerine, dedi ona Musa: Şüphesiz sen mutlak açık bir eğri gidicisin! 
19-  Ve o vakit dilediğinde (Musa) derhal tutup yakalamayı o kimseyi, (böylece) bir düşman 
(olan) onların ikisi için de, hemen dedi (o): Ey Musa, yani (şimdi) diliyor musun (sen) beni de 
öldürmeyi, öldürdüğün gibi bir canı dün de? O halde, kesinlikle diliyorsun (sen), böylelikle 
sadece olmayı pek zorba bu yerin içinde, ve asla dilemiyorsun olmayı o düzelticilerden! 
20-  Ve (tam bu sırada) geldi bir adam o şehrin en uzağından, koşarak, ve dedi: Ey Musa, 
şüphesiz o konsey (şimdi) görüşüyorlar senin hakkında, öldürmeleri için seni! Öyleyse, derhal 
(buradan) çıkıp git; (işte), şüphesiz ben sana (böylece) nasihat vericilerdenim. 
21-  Ve (bunun üzerine), derhal çıkıp gitti (Musa) oradan, iyice korkmuş (halde), gözetleyerek; 
ve dedi: Yetkem, öyleyse, (lütfen) kurtar beni bu haksızlık ediciler halkından! 
22-  Ve o vakit (dönüp) yöneldiğinde o Medyene doğru, dedi: Umulur ki, Yetkem (böylece) 
iletecektir beni düz bir yola! 
23-  Ve o vakit gidip vardığında o Medyen suyuna, rastlayıp buldu onun çevresinde o ahaliden 
bir grup, (hayvanlarını) suluyorlar (iken). Ve buldu onlardan ötede iki hanım kişi, geri çekilmiş 
(vaziyette) duruyorlar (iken). Dedi (Musa): Nedir sizin (bu) durumunuz? Dediler (onlar): Çünki 
asla sulayamayız (biz), ta ki (hepten) geri çekilip gidene kadar o çobanlar! Ve babamız da artık  
(gelip bu işi kendisi yapamayacak kadar) kocamış bir ihtiyardır. 
24-  Ve (bunun üzerine), derhal suladı (Musa) o (hayvanlarını) onlar için; sonra (oturup 
dinlenmek üzere) yöneldi bir gölgeliğe doğru, ve dedi: Yetkem, (işte), şüphesiz ben, (şimdi) 
(lutfedip) indirebileceğin o (herbir şey) için bana doğru bir iyilikten, muhtacım! 
25-  Ve (sonra) geldi ona o (hanımlardan) biri, yürüyerek bir utangaçlık (içinde), ve dedi: 
Şüphesiz, (şimdi) o babam çağırıyor seni, vermek için sana ücretini, (böylece) hayvanlarımızı 
sulamış olmandan (dolayı) bizim için. Ve o vakit geldiğinde onun yanına (Musa), ve 
hikayelediğinde ona o hikayeyi (28/15-22), dedi (o): Korkma, (çünki) kurtuldun (sen) artık  
o haksızlık ediciler halkından! 
26-  Dedi o (hanımlardan) biri: Ey babacığım, o halde, (şimdi) ücretle tut onu! (Çünki) şüphesiz,  
ücretle tutabileceğin kimselerin en iyisidir o; kuvvetli ve güvenilir (bir adam). 
27-  Bunun üzerine, dedi (babası): O halde, (şimdi) şüphesiz ben diliyorum, sana nikahlamayı  
bu iki kızımdan birini, bana ücretle çalışman şartıyla sekiz dönem. Ve eğer tamamlarsan (onu)  
tam on (döneme), artık (o da) senin tarafındandır. Ve asla dilemiyorum (ben) böylece zorluk 
yüklemeyi senin üzerine. O halde, artık (bu antlaşmada) mutlaka bulacaksın beni, eğer Al-lah 
isterse/isteğiyle, düzeltililerden (olarak)! 
28-  Dedi (Musa): Öyleyse, artık bu, (böylece) benim ve senin aranda bir (antlaşmadır);  
o halde, artık (bu) iki belirli süreden hangisini yapıp bitirirsem, yoktur düşmanlık (etmek) bana!  
Ve Al-lah bu dediklerimiz üzerine --(sadece Kendisine güvenilecek, ve huzurunda bu konuda da 
ilgili herkesten böylece hesap sorulacak; 17/34 en sağlam)-- bir dayanaktır (12/66-67). 
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29-  Ve o vakit yapıp bitirdiğinde Musa o belirli süreyi, ve yola çıktığında, (kendi) ailesiyle, 
görüp farketti o tepe tarafında bir ateş. Ve dedi o (kendi) ailesine: Öyleyse, siz (burada)  
biraz durup bekleyin, (çünki) şüphesiz ben görüp farkettim bir ateş. Umulur ki, ben (şimdi)  
getireceğim size ondan bir haber, veya o ateşten bir kor parçası, ta ki siz de (ateş yakıp) 
ısınabilesiniz. 
30-  Ve o vakit geliverdiğinde oraya, (yüce Al-lah tarafından, şöyle) seslenildi (kendisine),  
o vadinin sağ yanından, o verimli kılınmış bölgenin içinde, o (yanan) ağacın (içinden; 27/8):  
Ey Musa, şüphesiz Ben, (işte), Ben o Al-lahım, (tüm) o kalabalıkların Yetkesi (27/8-9)! 
31-  Öyleyse, haydi (şimdi) at o değneğini! Ve o vakit gördüğünde (Musa) onu (aniden ve 
hızlıca) kıvrılıp titreşiyor (olarak), sanki şüphesiz o (yılansı) bir cin (imiş) gibi, derhal dönüp 
kaçtı, ve arkasına bile bakmadı! (Yüce Al-lah dedi): Ey Musa, dön gel, ve asla korkma;  
(çünki) şüphesiz sen güvende olanlardansın (27/10)! 
32-  O halde, (şimdi) sok o “elini” koynuna, (ki) --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sol tarafta-- çıksın “bembeyaz,” kusursuz olarak! Ve (sonra) çek kendine doğru o “kanadını,”  
o sağ tarafta-- (her) “korkudan” (arınmış) olarak! Ve (işte) bunlar, --şimdi, burada 19 kodlu o  
Tablolarda da, o her iki tarafta da, böylece-- “iki kanıttır” Yetkenden, o Firavuna ve konseyine 
doğru! (=11/120) (Çünki) şüphesiz onlar oldular (böyle) bir kalleşler (=2/26) halkı! 
33-  Dedi (Musa): Yetkem, (ama) şüphesiz ben öldürdüm onlardan bir canı (28/15); ve 
dolayısıyla, (şimdi) korkuyorum (buna karşılık) beni öldürmelerinden (28/20)! 
34-  Ve kardeşim Harun, (işte), o daha akıcıdır benden, dilde. Öyleyse, (lütfen) şimdi gönder  
onu da benimle birlikte bir yardımcı (olarak), ki doğrulasın beni. (Çünki) şüphesiz ben 
korkuyorum onların --(daha hiç dinlemeden dahi)-- beni yalanlamalarından! 
35-  Dedi (Al-lah): Öyleyse, (şimdi) güçlendireceğiz (Biz) senin pazunu o kardeşinle de; ve 
kılacağız sizin ikiniz için bir ispat, (ki) artık asla varıp erişemeyecekler (onlar) size,  
o “Đşaretlerimizle” (17/101-102)! Siz ikiniz, ve sizi izlemiş o kimseler (böylece) galip 
geleceklersiniz (58/21)! 
36-  Ve o vakit geldiğinde onlara Musa o apaçık “Đşaretlerimizle” (20/19-24), dediler (onlar): 
Değildir bu, sadece uydurulmuş bir sihir! Ve (işte), hiç işitmedik biz bunu o önceki 
babalarımızın içinde. 
37-  Ve dedi Musa: Yetkem en bilicidir kimin geldiğini o “Đletiyle” (39/23), Onun katından,  
ve kim ki, olacak onun için o diyarın (en güzel) sonucu! Şüphesiz o ki, asla rahata eremeyecektir 
--yine, şimdi de-- (böyle) haksızlık ediciler (39/24)! 
38-  Ama dedi o Firavun: Ey konsey, tanıyıp bilmedim (ben) sizin için hiçbir ilah, benim  
dışımda (26/29)! Öyleyse, haydi tutuştur benim için, ey Haman, o çamurun üzerinde (bir ateş), 
ve (böylece) derhal yap benim için bir kule, ta ki ben çıkageleyim Musanın o Đlahına doğru!  
Ve (çünki) şüphesiz ben mutlaka sanıyorum onu --(böylece ancak o cinlerin etkisi altına girmiş  
olan; 26/27-29)-- yalancılardan! 
39-  Ve işte, (böylece) büyüklendi o (Firavun), ve o orduları, o yerin içinde, (böyle) haksız yere;  
ve sandılar ki, şüphesiz onlar --(bunun için hesap vermek üzere, sonunda)-- Bize doğru asla 
döndürülmeyecekler. 
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40-  Ve (sonra) yakalayıp aldık (Biz de) onu, ve o ordularını, ve atıverdik onları o denizin içine.  
Öyleyse gözle, nasıl oldu o haksızlık edicilerin (39/24) sonu! 
41-  Ve (böylece) kıldık (Biz) onları öncüler, çağıran o ateşe doğru! Ve o kalkış gününde de,  
--(bundan ötürü; 6/28)-- bir daha asla yardım edilmeyecekler. 
42-  Ve işte, (böylece) izlettik (Biz) onları --(bundan ötürü; 7/132-137)-- bu yakın zaman  
içinde bir lanetle; ve o kalkış gününde de, onlar artık (böylece) o en bahtsız kılınanlardan 
olacaklar (40/46)! 
43-  Ve muhakkak verdik (Biz) Musaya o Yazıtı (=Tevrat; 5/44), yıkmamızın ardından  
o ilk nesilleri, “Görsel Belgeler” (olarak) ahali için, ve (böylelikle de) bir “Đleti” (=buradaki  
19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” de en önemli bir göndermedir 
böylece yine, en ilkin: 39/23) -kaynağı- ve bir “Acıma” (olarak), ta ki onlar --şimdi de-- (oradan)  
böylece “Anış” alsınlar! (=6/154) 
44-  Ve değil idin (sen) o batı tarafında, kılıp bitirdiğimiz zaman (Biz) Musaya doğru/için o emri, 
ve değil idin --(orada bu olaya; 28/7-13)-- tanık oluculardan. 
45-  Ve fakat şüphesiz Biz inşa ettik (birçok) nesiller, ve uzadı onların üzerine o ömürler.  
Ve değil idin (sen) kalıcı (daha sonra) o Medyen halkı içinde de, okuyup aktararak onların 
üzerine --buradaki 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” ilgili-- 
o “Đşaretlerimizi” (bu hususta, en ilkin şimdi, lütfen, tekrar bkz. Kuran-Haber 2/23-27 ==  
Tevrat-Tsny. 18/18-19 = 32/1-4); ve fakat (o halde) şüphesiz (işte), Biziz --(şimdi, seni  
böylece)-- göndericiler (29/48-49)! 
46-  Ve (yine, daha sonra) değil idin (sen) o Tepe tarafında da, (böylece) seslendiğimiz zaman 
(Biz) Musaya (28/29-32); ve fakat (işte), artık (böylece) bir “Acıma” (olarak) Yetkenden (10/57),  
ta ki uyarman için bir halkı, gelivermemiş (olan) onlara (böyle) bir uyarıcı senden önce (62/2-3), 
ta ki şimdi onlar (=tüm dünya halkları; 13/7) artık burada (böylece) “Anış” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylelikle yine, en ilkin: 39/23)  
alsınlar! 
47-  Ve eğer olmasaydı, (şimdi) isabet edecek onlara bir bela, (kendi) ellerinin o takdim 
ettiklerinden ötürü, ve diyeceklerdi: Yetkemiz, öyleyse, değil miydin (ilkin) göndermeli bize  
bir gönderilmiş, (ki) derhal izleyelim o “Đşaretlerini” (6/4 = 26/5), ve (hemen) olalım  
o inananlardan? 
48-  Ama işte, (şimdi) geldiğinde onlara o “Gerçek” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin ve de hassaten: 39/41)  
(Bizim) katımızdan, dediler: Öyleyse, (şimdi) değil miydi verilmeli (bu “Misak Elçisine” de)  
o Musaya verilenin bir benzeri? Ama (şimdi) zaten inkar etmediler mi --(bu hepten tahrif 
edilmiştir, bu nedenle buna asla güvenilmez vs. gibi bahaneler de ileri sürerek)-- Musaya verilen  
(o Yazıtı), daha önce (11/110)?  
Dediler: Öyleyse, (şimdi) bunlar ancak iki sihirdir, burada (böylece de) birbirlerine arka çıkmış  
olan (Kuran-Haber 2/23-27 == Tevrat-Tsny. 18/18-19 = 32/1-6)!  
Ve dediler: Öyleyse, şüphesiz biz şimdi (bunların) hepsini de (=3/84) inkar edenleriz! 
 
 
 
 



Bölüm  28           384  
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
49-  De ki: O halde, haydi getirin bir “Yazıt” Al-lahın katından, o daha “iletili” olacak (olan)  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda, o sol tarafta & o sağ tarafta-- bu “ikisinden,” ta ki ben de  
--(bundan böyle Al-lah katından gönderilmiş tek Hakem olarak böylece; 6/114)-- izleyeyim onu  
--(tüm bu gibi en kritik konularda artık böylece en doğru bir şekilde karar vermek üzere; 3/84-85 
& 11/110)-- eğer doğrular idiyseniz! 
50-  Ama eğer yanıt vermezlerse sana, bil ki, onlar artık yalnızca izliyorlar o (kendi) heveslerini. 
Ve kim daha sapkın olabilir (şimdi) böylece izlemiş kimseden o (kendi) hevesini (25/43),  
Al-lahtan böyle bir “Đletisi” (39/23) olmadığı (halde)? O halde, şüphesiz, Al-lah artık  
--(ilkin, kendileri bu kalleşliklerinden (2/26) en kısa bir zamanda vazgeçip, burada derhal ve 
doğrulukla böylece Ona yönelmeye karar vermedikleri sürece; 3/88-89) --19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine, en ilkin-- asla 
“iletmeyecektir” (böyle) haksızlık ediciler halkını (39/23-24)! 
51-  Ve (işte), muhakkak (böylece) vardırıp eriştirdik (Biz) onlar için o “Deyişi” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Deyişine” bir atıftır burada böylelikle yine, en ilkin:  
69/40-43), ta ki onlar artık (böylece) “Anış” alsınlar (39/23)! 
52-  O kimseler ki (böylece) verdik (Biz) onlara o Yazıtı (=Tevrat, Đncil, ve Kuran; 3/3-4), 
bundan önce; işte, (şimdi) onlar buna inanıyorlar. 
53-  Ve işte, (şimdi) aktarıldığı zaman onların üzerine, dediler: Đnandık biz ona! (Çünki)  
şüphesiz o böylece bir “Gerçektir” (bkz. Musa Peygamberin Sözleri 18/18-19 = 24/18 & 22)  
(Đsa Peygamberin Sözleri 43/13 = 4/24 & 26) (Muhammed Peygamberin Sözleri 9/9 = 18/15) 
Yetkemizden! Ve (çünki) şüphesiz biz bundan önce de --(halihazırda ve samimi olarak  
zaten böylece Ona)-- teslim olmuşlar idik (2/132 & 5/111 & 2/128)! 
54-  (Đşte), bu şahıslara --(yüce Al-lah tarafından)-- verilecektir ücretleri, iki defa, (böylece) 
kararlılık gösterdiklerinden ötürü. Ve (şimdi) savmaktadırlar onlar (böyle de) güzellikle (39/23) 
o (her) çirkinliği; ve onları o “beslediklerimizden” (2/25) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o her iki tarafta, böylece de-- harcamaktadırlar (16/75)! 
55-  Ve (şimdi) işittikleri zaman o boş lakırdıyı (6/68), derhal yüz çevirdiler ondan, ve dediler:  
Öyleyse, artık bizim için olacaktır (bu) “çalışmalarımız” (2/25 & 17/84), ve sizin için olacaktır  
(o) “çalışmalarınız” (23/63 & 41/40). Selam (olsun) sizin üzerinize; ama (artık) asla aramayız 
(biz) böyle cahillik edicileri (39/64 & 6/111-113 & ...)! 
56-  Şüphesiz sen asla “iletemezsin” sevdiğin kimseyi, ve fakat Al-lah --19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine, en ilkin-- “iletir” (39/23) 
istediği kimseyi; ve (çünki) O en bilicidir --(ilkin, kendileri burada böylece Ona dürüst ve 
samimi bir yürekle yöneldiklerinden ötürü, Kendisi tarafından da buna layık görülüp, burada 
böylelikle)-- “iletilecekleri” (13/27)! 
57-  Ve dediler: (Ama) eğer (şimdi) izlersek (bu) “Đletiyi” (39/23) seninle birlikte, derhal sökülüp 
atılırız biz o (kendi) yerimizden! Peki, yerleşik kılmadık mı şimdi (Biz) onlar için --o Batıdaki-- 
(böyle) güvenli bir kutsal (beldeyi), toplanıp getirildiği ona doğru (tüm) o “meyvaları” o her 
istemin, (böyle de) bir “besin” (olarak), (Bizim) katımızdan (95/1-3)? Ve fakat onların çoğu 
(bunu; 27/91) hala bilmiyorlar! 
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58-  Ve nice yıktık (Biz) o şehirlerden, --(yüce Al-lahın o Mesajına duyarsız ve nankör 
davranarak; 16/112-113)-- böylece harcayıp batırmış (olan) o yaşamlığını! Ve işte bu, onların 
yerleşkeleridir, artık yerleşilememiş onların ardından, sadece azıcık. Ve (böylece) olduk  
(oralara da) Biz mirasçılar (19/80)! 
59-  Ve değildir Yetken (şimdi) yıkacak o şehirleri, ta ki (önce) atayıp yollayana kadar  
o ana (merkezleri) içinde (böyle de) bir “gönderilmiş” (=27/82), şimdi (böylece) aktarıp  
ileten onların üzerine o “Đşaretlerimizi” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5)! Ve değiliz 
(Biz) yıkacak o şehirleri, ancak ve onun halkı (şimdi de) böyle haksızlık ediciler (39/24 &  
10/7-8) iseler! 
60-  Ve (şimdi) size ne verildiyse (burada) bir istemden, artık o (sadece) bu yakın hayatın  
bir geçimliğidir, ve onun süsüdür. Ama Al-lahın katında olanlar ise (şimdi, bilhassa 19 kodlu  
o Tablolar uğrunda da yapılacak o erdemli “çalışmalardan;” 2/25 ötürü) --o sol tarafa karşılık-- 
daha/en iyidir, ve --o sağ tarafa karşılık-- daha/en baki kalıcıdır (18/46)! Öyleyse, (bunu) hala 
akletmeyecek misiniz (21/10)? 
61-  O halde, şimdi (Bizim) kendisine söz verdiğimiz o kimse (böyle) güzel bir sözü,  
ve o da --(işte, bu takdirde; 9/111 sonunda böylece)-- kavuşacaktır ona (31/8-9),  
şimdi kendisini (burada) geçimlendirdiğimiz o kimse gibi midir bu yakın hayatın geçimliğiyle, 
ve sonra da o kalkış gününde --(o Cehennemde böyle)-- hazır kılınmışlardan (30/16)  
olacaktır? 
62-  Ve (o) gün seslendiğinde (Al-lah) onlara, ve diyecek: O halde, (şimdi) nerede o ortaklarım 
(9/31 & 18/102 & 10/18), o kimseler ki böylece --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak 
“yetkeler” ve “rehberler” ve “aracılar” olarak edinip, böylece hep)-- öne sürüyor idiniz? 
63-  Ve dediler (şimdi) hak olmuş o kimseler burada (böylece) kendi aleyhlerine --19 kodlu--                          
o “Deyiş” (27/85): Yetkemiz, işte, bu şahıslar bizim eğrilttiğimiz o kimselerdir; eğrilttik onları, 
(ilkin) kendimiz (böylece) eğri gittiğimiz gibi. Ama (şimdi, onlardan ayrılıp) öte geldik  
Sana doğru; ve onlar (gerçekte) bize hizmet ediyor da değil idiler! 
64-  Ve denildi (onlara): Öyleyse, haydi (şimdi) çağırın --(o Meleklerden, ve o Peygamberlerden,  
böylelikle Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “yetkeler” ve “rehberler” ve “aracılar” olarak 
edinip, böylece hep öne sürmüş olduğunuz)-- o ortaklarınızı (9/31 & 18/102 & 10/18)!  
Ve çağırdılar onları, ama onlar asla yanıt vermediler onlara; ve (sonra) gördüler o çileyi.  
Öyleyse, artık --(ahirette bu duruma asla düşmemek için)-- keşke şüphesiz onlar (şimdiden)  
--19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine,  
en ilkin-- “iletiliyor” (39/23) olsaydılar! 
65-  Ve (o) gün seslendiğinde (Al-lah) onlara, ve diyecek: (O halde), neydi o, yanıt verdiğiniz  
o göndertilmişlere (6/130)? 
66-  Ama (tamamen) köreldi (artık) onların üzerine o havadisler (38/67-68), o gün, ve onlar  
(şimdi) birbirlerine de soramazlar. 
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67-  O halde, (şimdi) her kim derhal dönüp (Ona) yönelirse, ve (böylece) inanırsa ve “çalışırsa”  
bir Düzelticilik için (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda  
yapılacak o herbir Dosdoğru “çalışmaya” da bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26), 
artık umulur ki, olacaktır o rahata erenlerden (23/1-11)! 
68-  Ve Yetken --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- yaratır (tüm o “deyişleri”)  
nasıl isterse, ve --o sağ tarafta da-- (yine ve her daim böyle çelişkisiz ve dosdoğru Đlahi 
prensipleri üzere; 4/82 & 18/1-2, tam karşılıklı ve en uyumlu olarak, böylece) seçer!  
Asla olacak değildir onlar için --(en baştan beri ve hiçbir zaman)-- o “seçim” yetkisi (33/36)!  
Öyleyse, saygı duyulandır Al-lah, ve (büyük bir uzaklıkla) yücedir onların şimdi --(böyle  
art niyetli, çelişkili ve çarpık nefsani prensipleri üzere, en baştan beri, kendi kafalarına göre seçip  
böylece Ona)-- “ortak” koştukları --(yüce Al-lahın katında tamamen geçersiz o hariç/dışta 
“deyişlerden”) (=13/33)! 
69-  Ve (çünki) Yetken (böylece) biliyor o sakladıklarını onların o göğüslerinin (40/56), ve o 
açığa vurduklarını da. 
70-  Öyleyse, (işte), Odur Al-lah; yoktur (başka) ilah, sadece O!  
Đşte, (sadece) Onun içindir (tüm) o “övgü” bu ilk zaman ve o sonraki zaman içinde, ve  
(sadece) Onun içindir o “buyruk” (18/26 = 4/105 & 6/114);  
ve --(hepiniz sonunda böylece)-- Ona doğru döndürüleceksiniz (56/83-94)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayette, yüce Rabbimiz artık böylece Kuran-Haberdeki bu en kritik ve önemli  
terimin (=Đlah: Otorite) anlamını ve içeriğini de böylece bizlere açıkça öğretmiş olmaktadır. Buna binaen, 
artık her kim şimdi evrende böyle eşsiz ve biricik “Matematik bir Planla” indirilmiş olan (17/88)  
bu Kuran-Haber dışında, ve/veya buna aykırı (ister kendi adına, veya ister Al-lah adına) bir “buyruk”                 
uydurup üretir (5/50 & 4/60 & ...), ve buna binaen (ister kendisi, veya ister böylece kendi zihninde 
uydurup üretmiş olacağı o sahte tanrısı için) “övgü” de beklerse, artık o kimse yüce Al-lahın dışında 
kendi hevesini böylece sahte bir “ilah” edinmiş ve buradaki bu dosdoğru yoldan (28/70) tamamen sapmış  
böyle en bahtsız bir kimse konumunda olacaktır (bkz. 25/43)!  
 
71-  De ki: Gördünüz mü, eğer kılacak olsa (şimdi) Al-lah sizin üzerinize o geceyi sürekli,  
o kalkış gününe kadar, kimmiş bir ilah, Al-lahın dışında, yaratıp getirecek (olsun) size  
--(o güneşinki gibi; 10/5)-- bir ışıltı?  
Öyleyse, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafı-- “işitmeyecek” misiniz? 
72-  De ki: Gördünüz mü, eğer kılacak olsa (şimdi) Al-lah sizin üzerinize o gündüzü sürekli,  
o kalkış gününe kadar, kimmiş bir ilah, Al-lahın dışında, yaratıp getirecek (olsun) size  
--(o geceninki gibi; 92/1)-- bir karanlığı, (böylece) dinlenebileceğiniz onun içinde?  
Öyleyse, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafı-- “görmeyecek” misiniz? 
73-  Ve (işte), Kendi acımasından, kıldı (O) sizin için --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sol tarafta da-- o “geceyi,” ve --o sağ tarafta da-- o “gündüzü,” (zihnen) dinlenmeniz için  
onun içinde, ve şimdi (böylece de) aramanız için Onun o “Lütfundan” (10/57-58); ve ta ki siz 
artık (böylelikle de, Ona) şükredesiniz (16/12)! 
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74-  Ve (o) gün seslendiğinde (Al-lah) onlara, ve diyecek: O halde, (şimdi) nerede o “ortaklarım” 
(13/33), o şeyler ki --(yüce Al-lah adına, en baştan beri, art niyetle böylece kendi kafalarından 
uydurup üreterek, sonra da 19 kodlu o Tablolarda bunları böylece haksız yere Ona “ortaklar” 
ederek, böylece hep)-- öne sürüyor idiniz (=13/33)? 
75-  Ve çekip aldık (Biz) şimdi o her kitleden bir tanık, ve dedik: O halde, haydi (eğer varsa) 
getirip koyun o kanıtınızı! Ve (bunun ardından) bildiler ki, şüphesiz o “Gerçek” (=19 kodlu, o 
ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/41) 
Al-lah içindir! Ve (böylece) sapıp gitti şimdi onlardan --(en baştan beri, art niyetle böylece kendi 
kafalarından)-- uyduruyor oldukları --(yüce Al-lahın katında tamamen geçersiz o hariç/dışta 
“deyişler”) (=16/86-87)! 
76-  Şüphesiz, o Karun (ilkin) Musanın halkından idi; ama (sonra) azgınlaştı onlara karşı.  
Ve verdiydik (Biz) ona o definelerden, ki şüphesiz onun (sırf) o anahtarları dahi mutlaka 
ezebilirdi (onları taşımaya kalkan) bir ekibi, kuvvet sahipleri (olan)! Ve o zaman, dediydi ona  
o (kendi) halkı: Sakın şımarma; (çünki) şüphesiz, Al-lah asla sevmez o --(kendilerine burada 
verilen bu mal ve mülkü, yüce Al-lahın kendilerine olan mutlak desteğinin kesin bir alameti 
olarak yorup, böylelikle de şuursuzca)-- şımaranları (23/55-56 X 57-61)! 
77-  O halde, bunun yerine, (lütfen), ara şimdi Al-lahın (bu) sana verdikleri içinde, --(bunun 
zekatını doğrulukla verip, her daim böylece de iyilik ve hayır yaparak; 8/41 & 2/215)-- o sonraki 
diyarı; ve ama elbette unutma (kendi) hisseni de (17/29) bu yakın zamanda. Ve (her daim) 
güzellik et (39/34), Al-lahın (böylece) güzellik ettiği gibi sana. Ve sakın arama (böyle) 
bozgunculuğu (2/27) o yerin içinde; (çünki unutma ki), şüphesiz, Al-lah asla sevmez böyle  
bozguncuları (2/205)! 
78-  Dedi o (Karun): Đşte, mutlaka verildi (bana) bu (hazineler), --(kendi aklından kendisine 
belirmiş, veya da özel olarak Al-lah katından kendisine açılmış)-- bir bilgi üzere benim 
yanımdaki (18/34-36)! Peki, bilmedi mi (o), şüphesiz Al-lah muhakkak yıktıydı ondan önce,  
o nesillerden, o daha güçlü kimseleri ondan, kuvvetçe, ve daha çok, toplulukça (19/73-74)?  
O halde, asla (uzun uzun) sorulmayacak artık (o vakit) o kusurlarından o cürümkarlar (=55/41)! 
79-  Ve sonra çıktı o (Karun) halkının önüne, o (zengin) süsü içinde. Ve dediler (o vakit) dileyen  
o kimseler bu yakın hayatı: Ah keşke, bizim için de (olsaydı) Karuna verilenin bir benzeri! 
(Çünki) şüphesiz o --(kendi erkiyle elde edilmiş olarak, veya da yine özel olarak Al-lah katından 
ona bahşedilmiş olarak, böylece)-- koca bir pay sahibidir (19/75)! 
80-  Ama dediler (kendilerine) o “Bilgi” (4/166) verilmiş o kimseler: Yazıklar size! Çünki  
Al-lahın ödülü daha/en iyidir inanmış o kimse için, ve bir Düzelticilik için “çalışmış” (=buradaki 
19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru herbir 
“çalışmaya” da en önemli bir hatırlatmadır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) olan!  
Ve asla kavuşturulmayacak ona, sadece (böyle) kararlılık gösterenler (13/23-24)! 
81-  Ve (sonra) dibine geçirdik (Biz) o (Karunu) ve konağını o yerin! Ve olmadı onun için hiçbir 
birlik, yardım edebilecek (olan) ona, Al-laha karşı, ve asla olamadı o (kendine) yardım edebilip 
kurtulabilecek olanlardan da (18/42-43)! 
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82-  Ve sabahladılar dilemiş o kimseler onun yerini, daha dün, (şimdi) diyerek: Vay şüphesiz,  
demek ki, Al-lah (böylece) açıp yayarmış o besini istediği kimse için o hizmetkarlarından, ve 
ölçüp kısar imiş de! O halde, eğer (şimdi) olmasaydı Al-lahın lutfetmesi bizim üzerimize, 
mutlaka (o Karunla birlikte) dibe geçirirdi bizi de. Vay şüphesiz, demek ki, (sonunda) asla  
rahata eremez imiş (böyle) inkarcılar (19/77-80)! 
83-  Ama işte, bu (ise), o sonraki (ebedi) diyardır, kılarız (Biz) onu (şimdi) asla dilemeyen  
o kimseler için (böyle) yücelenmeyi o yerin içinde (28/78), ve de o bozgunculuğu (2/27)!  
Ve o halde, o (en güzel) sonuç artık (böyle) sakınanlar (2/177) içindir! 
84-  O halde, artık kim gelirse --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler en güzel 
Anlatısı (39/23) üzerinde de böylelikle erdemlice çalışarak burada yine, en ilkin-- bir güzellikle 
(39/34), onun için daha iyisi (vardır) ondan (3/15)! Ama kim de gelirse --19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler en güzel Anlatısı (39/23) aleyhine de böylelikle art niyetle çalışarak 
burada yine, en ilkin-- bir çirkinlikle (39/51), artık cezalandırılmaz (böyle) çirkinlikler için 
“çalışmış” (41/40 & 23/63-67) o kimseler, sadece bu “çalışıyor” olduklarının --(böylece tam  
ve en adil bir karşılığıyla; 22/72)! 
85-  Şüphesiz, artık (böylece) şart kılmış (olan) o Kimse senin üzerine o “Okunuşu” (=19 kodlu, 
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 
36/69), mutlaka çevirecektir seni --(bu takdirde; 48/29 en sonunda)-- böyle bir (son) dönüş 
yerine doğru (17/79)!  
De ki: O halde, artık Yetkem en bilicidir kimin geldiğini böyle bir “Đletiyle” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23), 
ve o kimseyi böyle açık bir “sapkınlık” içinde kalan (6/71)! 
86-  Ve değil idin (sen) ümit ediyor --(yüce Al-lahın emriyle, o elçi Cebrail tarafından böylece  
senin kalbine indirilip; 2/97)-- bırakılacağını sana doğru bu “Yazıtın” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23),  
ancak böylelikle (artık) mutlak bir “Acıma” (10/57-58) -iledir/üzeredir- Yetkenden!  
Öyleyse, artık sakın olma bir arka çıkıcı böyle inkarcılar (39/59) için! 
87-  Ve sakın alıkoymasınlar seni Al-lahın (bu) “Đşaretlerinden” (6/4 = 26/5), böylece sana 
indirilmesinin ardından (10/94-95). Ve artık çağır sen --(yeryüzündeki tüm o halkları; 13/7)-- 
Yetkene doğru, ve artık sakın olma (böyle) ortak koşuculardan (42/21 & 13/33)! 
88-  Ve asla arayıp çağırma Al-lah ile birlikte (böyle) diğer bir ilah (9/31 & 21/29 & 25/43 & 
41/37 & ...); çünki yoktur (başka) ilah, (böylelikle) sadece O (28/70)!  
Her istem --(burada, Onun emriyle, eninde sonunda)-- yıkılıp gidicidir, sadece (kalıcıdır)  
Onun yüzü (55/26-27)!  
O “buyruk” böylelikle artık (sadece) Onun içindir (18/26 = 4/105 & 6/114);  
ve sonra --(hepiniz buradaki bu vefatın hemen ardından, öte tarafta, o Cehennemde, veya  
o Cennette; 16/28-29 X 32 böylece ve derhal)-- Ona doğru döndürüleceksiniz (56/83-94)! 
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BÖLÜM   29 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.   
1-  Elif, Lam, Mim. 
2-  (Şimdi), hesap mı etti o ahali hemen bırakılacaklarını, diyorlar diye: Đnandık! ve onlar  
--(Al-lah yolunda)-- hiç denenmeyeceklerini? 
3-  Halbuki, muhakkak (böylece) denedik (Biz) onlardan önceki o kimseleri (2/214);  
(çünki) mutlaka (böylece) sınayıp bilecektir Al-lah doğru söylemiş o kimseleri (2/177),  
ve mutlaka görüp bilecektir o yalancıları da (63/1-3)! 
4-  Yoksa hesap mı ettiler (şimdi) --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini”  
(39/23) burada böylece büyük nankörlük ederek yalanlayıp (39/24-25), şimdi böyle de art niyetli, 
çarpık ve haksız metotlarla temelden ve toptan geçersiz kılabilmek üzere-- bu çirkinlikler için 
“çalışan” (41/40 & 9/37 & 13/33 & ...) o kimseler sonunda (böylelikle) aşıp geçebileceklerini 
Bizi (34/5)? Öyleyse, artık ne çirkindir (bu) buyruk verdikleri! 
5-  Öyleyse, artık her kim ümit ediyor idiyse Al-laha kavuşmayı, (bilsin ki), şüphesiz Al-lahın  
o belirlediği süresi --(o herbir birey için, teker teker, ve böylece)-- mutlak gelivermektedir 
(63/10-11)! Ve (işte) O, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da, böylece-- 
en Đşiticidir, --o sağ tarafta da-- en Bilendir (6/115)! 
6-  O halde, artık her kim gayret ederse, (böylelikle) yalnızca “gayret” eder (25/52) kendi canı 
için! (Çünki) şüphesiz, Al-lah --(bu takdirde; 14/8 hiç ihtiyacı olmayarak)-- mutlak en zengin ve 
ötedir (tüm) o kalabalıklardan! 
7-  Öyleyse, şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara” bir atıftır 
böylelikle burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler; işte, (Biz de) mutlaka örteceğiz onlardan  
--(burada böylece kasıtsız olarak, farkına varıp bilmeden ve de hatayla yapmış olabilecekleri)--   
(tüm) o çirkinliklerini (39/34-35), ve mutlaka ödüllendireceğiz onları o en güzeliyle şimdi 
(böylece) o “çalışıyor” oldukları (17/84) o şeyin! 
8-  Ve salık verdik (Biz) insana o ana babasına karşı (daima) güzel davranışı (17/23-24).  
Ama eğer onlar (şimdi) gayret ederlerse sana karşı, (böylece) ortak koşman için Bana,  
asla olmayan (şeyleri) senin için onlar hakkında (böyle) hiçbir “bilgi” (=6/112-114 & 148),  
o halde, --bu hususlarda-- asla kesinlikle uyma onlara (31/15)! (Sonra) Bana doğru olacaktır  
o (son) dönüş yeriniz, ve havadis vereceğim (Ben de) size (tüm) o çalışıyor olduklarınızı (10/61)! 
9-  Öyleyse, şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara” bir atıftır 
böylelikle burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler; (işte), mutlaka girdireceğiz (Biz de) onları 
tüm (bu) düzeltililerin (6/83-87) arasına (4/69)! 
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10-  Ama o ahaliden kimi (var ki) şimdi diyor: “Đnandık (biz) Al-laha!” ama (sonra) herhangi bir 
eziyete uğratıldığı zaman Al-lahın (o yolu) içinde, hemen kıldı o ahalinin bu inletmesini (60/2 & 
85/4-10 & ...) sanki bu, Al-lahın bir çilelendirmesi (imiş) gibi! Ama eğer (sonra) gelirse  
bir yardım Yetkenden, (bu kez de) mutlaka diyorlar: Şüphesiz biz sizinle birlikte idik! Peki,  
değil midir Al-lah en bilici (tüm) o kalabalıkların o göğüslerinin içindeki (düşünceleri)? 
11-  Öyleyse, artık mutlaka sınayıp bilecektir Al-lah böylece (gerçekten) inanmış (49/15)  
o kimseleri, ve mutlaka görüp bilecektir (böyle) ikiyüzlüleri de (4/142-143)! 
12-  Ve dediler şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler, (böylece) inanmış (2/25-26)  
o kimselere: Haydi izleyin (siz de) bizim (bu) yolumuzu (23/63-67), ki biz de yüklenelim  
sizin (tüm) o hatalarınızı! Ama değildir onlar yüklenecek onların o hatalarından, hiçbir istemi 
(14/21 & 82/19)! (O halde), şüphesiz onlar şimdi --(bu açıdan da, böylece)-- mutlak yalancılardır  
(37/27-32 & 28/63)! 
13-  Ve (bunun ardından), muhakkak yüklenecekler (onlar) o (kendi) suçlarını ve o  
--(işlenmesine sebep oldukları, veya aracılık ettikleri o diğer)-- suçları, bu (kendi) suçlarıyla 
birlikte (4/85), ve (sonra da) mutlaka sorguya çekilip (gereğince cezalandırılacaklar), o kalkış 
gününde, şimdi tüm (bu) uyduruyor olduklarından (6/112-113 & 16/86-87) ötürü! 
14-  Ve muhakkak gönderdik (Biz) Nuhu o (kendi) halkına doğru, ve kaldı onların içinde  
--(kendi gözünde sanki)-- bin sene, --(gerçekte ise)-- sadece elli yıl! Ve (sonra) yakalayıp aldı 
onları o tufan, ve onlar (böyle) haksızlık ediciler (olduklarından) (71/21-25). 
15-  Ama kurtardık (Biz) onu, ve o gemi arkadaşlarını da (18/79), ve (şimdi) kıldık (Biz) bunu 
(böylece de) bir “Đşaret” (=23/27) tüm o kalabalıklar için! 
 
**  Hz. Nuhun (üzerine Selam olsun) yüce Rabbimiz tarafından kendilerine gönderilmiş olduğu o toplum 
Kuran-Haberde “en zalim” ve “en azgın” bir toplum olarak nitelendirilmiş olduğundan (bkz. 53/52),  
ve de bunlar bu zalimliklerinden ötürü, hz. Nuha (üzerine Selam olsun) en büyük sıkıntıları verip,  
en azgın bir tarzda eza da etmiş olduklarından ötürü (bkz. 54/9-10 & 71/21-25), onların arasında böylece 
“elçi” olarak kalmış olabileceği bu toplam “elli” yıllık bir dönemin, onun gözünde böylece sanki “bin” yıl 
gibi upuzun bir süre olarak görünüp hissedilmiş olması da çok muhtemeldir burada. Nitekim daha  
önce de, bu dünya hayatında rahat içinde yaşamış ve böyle herhangi büyük bir imtihan, sıkıntı ve eziyet 
hiç görmemiş refah içindeki bu tip inkarcı kimselerin ise, bunun tam tersine, buradaki bu ortalama yetmiş, 
veya seksen yıllık dünya hayatlarını bu kez de sanki toplam on gün, veya bir gün, veya da bir günün  
bir kısmı gibi kısacık olarak hatırlayıp hissetmiş olduklarını da belki böylece muhakkak hatırlamalıyız  
bu minvalde de şimdi burada (bkz. 23/112-113 & 20/103-104).     
 
16-  Ve (işte), o Đbrahim; hani, bir zaman dediydi o (kendi) halkına: Öyleyse, artık (böylelikle) 
hizmet edin (sadece) Al-laha (12/40), ve sakının Ondan! Bu, daha/en iyidir sizin için, eğer 
biliyor idiyseniz! 
17-  (Şimdi ise), yalnızca hizmet ediyorsunuz (siz) Al-lahtan başka, --(kendi akıllarınca, yine 
böyle bazı melekleri temsilen; 23/24 & 71/23 & ... böylece kendi elleriyle yontup yapmış 
oldukları; 37/95)-- o put imgelere, ve böylelikle (kendi kafanızdan) yaratıyorsunuz bir döneklik!  
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Halbuki, şimdi (böylece) hizmet ettiğiniz o kimseler Al-lahın dışında (12/40) asla malik olup 
veremezler sizin için (böyle de) hiçbir “besin” (16/73)! Öyleyse, artık (yalnızca) arayın Al-lahın 
katında --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da, o her iki tarafta-- o “besini” (2/25); ve 
(böylece) hizmet edin Ona (22/77), ve de şükredin Ona (7/58)! (Sonunda, hepiniz böylece) Ona 
doğru döndürüleceksiniz (56/83-94)! 
18-  Ama eğer (yine de) yalanlarsanız, (bilin ki), muhakkak yalanlamıştı o kitleler de sizden 
önceki. O halde, artık yoktur o gönderilmişin üzerine (hiçbir sorumluluk), ancak (böyle) açık bir 
ulaştırma (5/67, 92)! 
19-  Öyleyse, (hala) görmediler mi (onlar), nasıl başlatıyor Al-lah --(bir mevsimde, dönemde)--  
(tüm o bitkileri, canlıları) yaratışı, sonra --(diğer mevsimde, dönemde de)-- tekrarlıyor onu 
(27/64)? Şüphesiz bu, Al-lah için kolaydır. 
20-  De ki: O halde, (şimdi) gezin o yerin içinde, ve bakıp araştırın, (en ilkin) nasıl başlatmış  
(Al-lah) o yaratışı (21/30)!  
Ve bunun ardından, Al-lah (yine) inşa edecektir o en sonraki inşayla da (56/61-62)!  
(Çünki) şüphesiz, Al-lah her istem üzerinde --burada yine böylece en başta ve özellikle 
Matematiksel açıdan da-- tam ölçücüdür! 
 
**  Yüce Rabbimizin tüm bu evreni o başlangıçta, en ilkin bir enerji denizinde, ilkin o atom altı  
parçacıkları (=proton, elektron, vs.), ve sonra bunlardan o ilk elementleri, --en hafiften başlatıp en ağıra 
doğru (=hidrojen, helyum, lityum, ...) şeklinde ilerleterek, yaklaşık 14 milyar yıldan bu yana sürmekte 
olan böyle en hikmetli ve kudretli bir “evrimsel yaratış” süreciyle yaratmış olduğunu,  
ve bunun ardından, yeryüzündeki tüm bu canlılığı da yine o başlangıçta, en ilkin bir su denizinde, ilkin o 
dna altı yapıları (=aminoasit, protein, rna, vs.), ve sonra bunlardan o ilk canlıları --yine en basitten 
başlatıp en komplekse doğru (=tek hücreliler, çok hücreliler, amfibiler, sürüngenler, ...) şeklinde 
ilerleterek, yaklaşık 4 milyar yıldan bu yana sürmekte olan yine böyle en hikmetli ve kudretli bir 
“evrimsel yaratış” süreciyle yaratmış olduğunu, şimdi bu Ayette (21/30) böylelikle nasıl açıkça ve 
özellikle --birbirlerine tam paralel ve uyumlu bir biçimde-- en Mucizevi bir tarzda böylelikle ard arda 
işaret etmiş olduğunu (bkz. 21/30) en başta böylece idrak etmiştik.  
Dolayısıyla, şimdi bu konu üzerinde hala gece gündüz çalışıp araştırmakta olan dünyadaki tüm ciddi 
bilim adamları, umulur ki, yakın bir zaman sonra yeryüzünde bu hayatın da en ilkin böylece nasıl 
başlatılmış olduğunu (29/20), ve burada böyle en hikmetli ve kudretli bir “Evrimsel Yaratış” sürecinin  
en başta böylece başlatılıp (29/20), akabinde de böylelikle “evreler” halinde (71/14), ve de dosdoğru 
ilerleyebilmesi için, nasıl en Üstün ve en Bilge “Matematiksel Hesaplamaların” --(yine aynen o Big Bang 
olayında da olduğu gibi)-- en başta ve her kademede böylece mutlak olarak var kılınmış olduğunu yine  
ve daha/en açık bir şekilde de artık iyice ortaya koydukları zaman, yüce Rabbimizin yukarıdaki Ayette 
tüm insanlığa verdiği bu en önemli Emrin (29/20 = 21/30) anlam ve derinliğini çok daha iyi kavrayıp, 
burada artık böylece bu Evren kitabını ve de bu Din kitabını böyle (esasen ve en temelde hep “19” kodu 
üzerine) en Üstün ve en Bilge “Matematiksel Hesaplamalar” üzere takdir edip yaratmış olan  
bu yüce Al-laha en kısa bir zamanda ve derhal dönecektir tüm erdemli ve bilgili, dürüst ve samimi 
insanlar, ve halklar, kitleler halinde ve tüm dünya çapında (110/1-3), hemen şimdi ve en yakın bir 
gelecekte de! (Bu hususta, lütfen, şimdi o “Altın Oranlı Bir Mucize,” ve hemen akabinde o “Altın Hesaplı 
Bir Mucize” dosyalarını da burada bu bağlamda tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin.) 
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Bunun ardından ise, ahiretteki o tekrar ve en son yaratış olayında ise, yüce Rabbimizin artık böyle  
14 ve de 4 milyar yıl sürecek bu tarz bir “big bangsel” ve de “evrimsel yaratışı” değil, fakat belki de 
sadece 14 ve de 4 saniye, veya salise, vs. sürecek çok hızlandırılmış bir “big bangsel” ve de “evrimsel,” 
veya her ikisinde de artık direk ve bir anda “yaratışı” tercih ederek o ahiret evrenini ve hayatını da 
böylece ikinci kez, tekrar ve en son olarak inşa edeceğini, çünki Onun --(böylece dilediği bir süre içinde, 
veya da bir anda olarak; yarattığı o doğal sebepleri kullanarak, veya da bunları tamamen es geçerek; 
evrimsel, veya da bir anda ve ayrı ayrı olarak)-- o her tür yaratışa güç yetirebilen biricik ve tek Al-lah 
olduğunu bu Ayetlerde (bkz. 21/104 & 36/79 & 56/61) açıkça idrak etmiştik.       
 
21-  Çilelendirir (O), kimi isterse (88/23-24); ve acır, kime isterse (7/156)! Ve --(buradaki 
hayatın hemen sonunda, hepiniz böylece ve derhal)-- Ona doğru döndürüleceksiniz (56/83-94)! 
22-  Ve asla değilsiniz siz (Onu) aciz bırakabilecekler o yerin içinde, ve de o göğün içinde 
(38/10-11)! Ve yoktur sizin için Al-lahtan başka hiçbir (koruyucu, yol gösterici) rehber (17/97), 
ve ne de bir yardımcı (7/197)! 
23-  Ama şimdi (böylece) inkar etmiş o kimseler Al-lahın o “Đşaretlerini” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 6/4 = 26/5), ve burada (böylece) Ona kavuşmayı (10/15); (işte), o şahıslar artık  
--(bu takdirde; 4/18)-- umut kesmişlerdir Benim o acımamdan; ve o şahıslar, artık onlar için  
--(bundan ötürü; 22/72)-- acıklı bir çile (var olacaktır)!       
24-  Ama olmadı (Đbrahimin) o halkının yanıtı, sadece (şöyle) demeleri: Öyleyse, (şimdi)  
derhal öldürün onu, veya yakın onu! Ama kurtardı onu Al-lah o ateşten (21/68-71)!  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak “Đşaretler” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7) vardır, 
artık (böylelikle) inanan (2/25-26) bir halk için! 
25-  Ve dedi (Đbrahim): Đşte, (şimdi) yalnızca edindiniz (siz) Al-lahtan başka, --(kendi akıllarınca, 
yine böyle bazı melekleri temsilen; 23/24 & 71/23 & ... böylece kendi elleriyle yontup yapmış 
oldukları; 21/52)-- o put imgeleri --(sanki kendilerini Al-laha yakınlaştıracak, Onun katında 
kendilerine mutlak aracılık edebilecek, Onun azabına karşı kendilerini mutlak koruyup 
gözetebilecek, böylece Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “aracılar” ve “rehberler” olarak;  
39/3 & 10/18 & 18/102)-- bir sevgi bağı (olarak) kendi aranızda, bu yakın hayatın içinde!  
Ama sonra o kalkış gününde, (bundan ötürü) inkar edecektir sizin bazınız bazınızı, ve de lanet 
edecektir sizin bazınız bazınıza (34/40-42)! Ve (son) barınma yeriniz o ateştir, ve --(burada  
en kısa zamanda bu sapkınlıklarından vazgeçip, derhal ve doğrulukla böylece Al-laha 
yönelmedikleri takdirde; 39/2 & 39/44 & 7/196)-- artık (ebeden) olmayacaktır sizin için hiç 
yardımcılar! 
26-  Ve (bunun üzerine), derhal inandı ona Lut. Ve (sonra) dedi (Đbrahim): O halde, artık 
şüphesiz ben --(o yeğeni Lut ile birlikte; 28/71)-- şimdi göç edeceğim Yetkeme doğru!  
(Çünki) şüphesiz O, ancak Odur en üstün, en buyurgan (19/46-48)! 
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27-  Ve (bunun ardından), Biz de bahşettik ona (oğlu) Đshakı, ve (torunu) Yakubu, ve  
kıldık onun --(burada böylece bu hz. Đshak, ve hz. Yakup kanalından gelen)-- o soyu içinde  
--(daha sonra, böylece bu hz. Yakup (=Đsrail) oğulları arasından seçilerek, yüce Al-lah tarafından  
böylece atanıp gönderilecek olan tüm)-- o havadisçiliği ve o Yazıtı (=2/87 & 5/44).  
Ve böylece verdik (Biz) o (Đbrahime) o (en güzel) ücretini bu yakın zaman içinde; ve şüphesiz o,  
o sonraki zaman içinde de --işte, şimdi yine burada da, böylece-- o düzeltililerledir (2/25 =  
4/69)! 
28-  Ve (işte), o Lut; hani, bir zaman dediydi o (kendi) halkına: Şüphesiz siz (böylece) hala 
getiriyorsunuz bir ahlaksızlığı, (daha önce, ve şimdi de) sizi aşıp geçmediği ölçüde (hiç) birinin  
o kalabalıklardan! 
29-  (Çünki) şüphesiz siz, (işte), böylece (hala) geliveriyorsunuz (cinsel tutkuyla) o adamlara 
(27/55), ve kesiyorsunuz yolu, ve getiriyorsunuz o derneklerinizin içinde de (böyle) 
yabancılanmış pratiği (27/56)! Ama olmadı o halkının yanıtı, sadece (şöyle) demeleri: O halde, 
haydi getir bize Al-lahın o çilelendirmesini, eğer doğrulardan idiysen! 
30-  Dedi (Lut): Yetkem, öyleyse, artık lütfen (Sen) yardım et bana (bu) bozguncular (2/27) 
halkına karşı! 
31-  Ve (işte), o vakit geldiğinde o (melek) gönderilmişlerimiz Đbrahime o müjdeyle (15/53), 
dediler: (Đşte), şüphesiz biz (artık) yıkacağız bu şehrin halkını! (Çünki) şüphesiz, onun halkı 
haksızlık ediciler (39/24) oldular! 
32-  Dedi (Đbrahim): Ama şüphesiz, onun içinde Lut da (var)? Dediler (o Melekler): Biz (elbette) 
biliyoruz kimlerin onun içinde (olduğunu). Öyleyse, (elbette) mutlaka kurtaracağız onu ve o 
ailesini, sadece (müstesna) o hanım kişisi; olacak o da --(bundan ötürü; 26/171)-- o geride kalıp 
elenenlerden! 
33-  Ve o vakit geldiğinde --(böylece, genç adamlar suretinde; 6/9)-- o (melek) 
gönderilmişlerimiz Luta, --(o halkının şimdi onlara böylece ve derhal kötü niyetle yaklaşmaya 
kalkışacaklarını çok iyi bildiği için; 11/78-79)-- derhal fenalaştı onlardan ötürü (Lut), ve sıkıştı 
onlardan ötürü, bunaltıyla. Ama (onlar) dediler: Asla korkma, ve hüzünlenme (54/37)!  
(Çünki) şüphesiz biz kurtaracağız (şimdi) seni ve o aileni de, sadece (müstesna) o hanım kişin; 
olacak o da --(bundan ötürü; 66/10)-- o geride kalıp elenenlerden! 
34-  Ve (sonra), şüphesiz biz indireceğiz bu şehrin halkı üzerine bir iğrençlik o gökten, böylece 
kalleşlik ediyor (29/29) olduklarından ötürü! 
35-  Ve muhakkak bıraktık (Biz) oradan --(şimdi de, bu kez burada böylece “kalleşlik” ediyor 
olduklarından ötürü; 2/26-27, yakında bu inkarcıların üzerine de yine gökten bu kez böyle  
bir “iğrençlik” gönderilecek olması; 44/10-11 açısından da)-- apaçık bir “Đşaret” (6/158), bunu 
artık (böylece) akleden bir halk için! 
36-  Ve (sonra) o Medyene doğru da (gönderdik Biz) kardeşleri Şuaybı; ve o da (onlara) dedi:  
Ey halkım, öyleyse, artık (böylelikle) hizmet edin (sadece) Al-laha (12/40), ve ümit edin o  
son günü (2/62)! Ve artık asla karışıklık çıkarmayın o yerin içinde, bozguncular (2/205) olarak! 
37-  Ama (derhal) yalanladılar (onlar) onu; ve (sonra) yakalayıp aldı onları o sarsıntı, ve (bundan 
ötürü de) sabahladılar o diyarlarının içinde, böylece (yere) serilmişler olarak (26/177-189)! 
 
 
 



Bölüm  29           394  
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
38-  Ve o Ad, ve Semud; ve (işte), muhakkak açık oldu (onlar) sizin için, o yerleşkelerinden 
(46/25-26). Ve ama (böylece) süsledi onlar için şeytan o çalışmalarını (15/39), ve alıkoydu onları 
o (doğru) yoldan; oysa onlar --(eğer isteseydiler, o “Gerçeği” en baştan beri, böylece; 46/26)-- 
görebilecek (kapasitede) idiler (41/13-17)! 
39-  Ve o Karun, ve Firavun ve Haman; ve (işte), muhakkak geldiydi onlara Musa  
o “Açık Belgelerle” (17/101-102), ama onlar (böylece) büyüklendiler o yerin içinde (28/36-39); 
ve (sonunda) olamadılar (Bizi) aşıp geçebiliciler (28/40)! 
40-  Ve (onların) hepsi; (işte), böylece yakalayıp aldık (Biz) onları, o kusurlarından (40/5) ötürü.  
Ve onlardan kimi (vardı ki), gönderdik onun üzerine bir kasırga; ve onlardan kimi (vardı ki), 
yakalayıp aldı onu bir çığlık; ve onlardan kimi (vardı ki), dibine geçirdik onu o yerin; ve 
onlardan kimi (vardı ki), suda boğduk! Ve asla değildi Al-lah (böylece) haksızlık etmiş onlara, 
ve fakat onlar --(en baştan beri, böylece)-- (kendi) canlarına haksızlık ediyor idiler (6/21)! 
41-  Öyleyse, (işte), şimdi (böylece) edinmiş o kimselerin örneği kendilerine Al-lahtan başka 
(koruyucu, yol gösterici) “rehberler” (18/102), o dişi örümceğin örneği gibidir, edinmiş 
kendisine bir ev! Ve ama şüphesiz, evlerin en dayanıksızı --(yüce Al-lah tarafından en sonunda 
böylece gönderilecek şiddetli bir afet, bela karşısında)-- o dişi örümceğin evidir; keşke --(bunu 
şimdiden ve böylece)-- biliyor olsaydılar (45/9-10)! 
42-  Şüphesiz, Al-lah biliyor --(onların şimdi böylece Kendisi dışında/yanında, Kendisine 
ek/ortak koruyucu, yol gösterici “rehberler” olarak)-- kimleri isteyip çağırdıklarını Ondan başka, 
(böyle) bir istemden (18/102)! Ve o halde, (işte) O, --(bu hususta da, şimdi böylece)-- 
en üstündür, en buyurgandır (39/2-3)! 
43-  Ve (işte) bunlar, o “örneklemelerdir” (=2/25-26 & 14/24-26 & 74/26-31 & ...), vuruyoruz 
(Biz) onları (böylece) tüm ahali için (burada). Ama (üzerinde gereğince) düşünüp akletmez 
onları, ancak --(bunların Ondan gönderilmiş mutlak bir “Gerçek” olduğunu artık böylece  
kesin olarak anlayıp kavrayarak)-- o bilenler (2/26)! 
44-  Yarattı Al-lah (tüm) o gökleri ve yeri, bir gerçek (olarak) (6/73)!  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” o (her) birine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin:  
6/4 = 26/5) vardır, artık (böylece) inananlar (2/25-26) için! 
45-  Öyleyse, artık (böylece) aktarıp ilet (sen) (27/92) o esinleneni sana doğru bu “Yazıttan” 
(39/23), ve (her daim) ayakta tut o destekleyişi (2/238). Çünki şüphesiz, o (namaza durup,  
Onu) destekleyiş (her vakit) caydırır tüm o ahlaksızlıklardan (7/28) ve o yabancılanmış pratikten 
(17/32-38 & ...).  
Ve Al-lahın o “Anışı” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” da bir atıftır 
burada böylece yine, en ilkin ve de hassaten: 39/23) --üzerinde yoğunlaşmak, böylece de-- 
en büyük (bir ibadettir; 39/9-10), ve Al-lah bilir (bunun sonucunda) tüm o ürettiklerinizi (39/23, 
34-35)! 
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46-  Ve asla mücadele etmeyin o Yazıt (=Tevrat, Đncil, ve Kuran; 3/3-4) ehliyle, ancak  
o en güzel (olan) o şeyle/tarzda (41/34-35), sadece (müstesna) böylece haksızlık etmiş (olan)  
o kimseler, onlardan (42/42-43). Ve deyin: Artık inandık (biz) böylece indirilmiş olana bize, ve 
(hem de) böylece indirilmiş olana size (=21/24)! Ve Đlahımız ve Đlahınız (böylece) tektir (16/51), 
ve biz artık (böylelikle) Ona teslim olmuşlarız (3/84-85)! 
47-  Ve (işte), böylece indirdik (Biz) sana bu “Yazıtı” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23); ve işte,  
o kimseler ki verdik onlara o Yazıtı (=Tevrat, Đncil, ve Kuran; 3/3-4) artık böylece inanıyorlar 
ona (4/162 & 5/83 & 9/99), ve bu şahıslardan da (=hindular, budistler, ve ateistler, agnostikler, 
vs. 22/17) artık böylece inanan --(ve de böylece Al-laha teslim olan; 3/84)-- nice kimseler (var 
olacaktır) ona (=110/1-3)!  
Ve (çünki) asla didinmez --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol taraftaki-- o “Đşaretlerimize” 
karşı, sadece (böyle) inkarcılar (39/59)! 
48-  Ve değil idin sen --(o büyük Peygamberlerin yanında ve hayatta olarak, o vakit)-- okuyup 
aktarıyor --(o halklara; 28/45)-- bundan önce o hiçbir Yazıtı (=Tevratı, Đncili, Zeburu, ve 
Kuranı), ve dolayısıyla, (şimdi) sen yazıp kaydetmedin de bunu (=Kuran-Haberin tüm bu gaybi 
haberlerini, ve örneklemelerini; 2/25-26 & 74/26-31 & ...) burada kendi elinle; o zaman mutlaka  
şüpheye kapılabilirdi o batılda olanlar! 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından böylelikle gönderileceği 
mutlak olarak vadedilmiş bu “Misak Elçisine,” şimdi yüce Al-lah tarafından yepyeni bir Kitap vahyedilip 
yazdırtılarak değil de (yukarıdaki Ayette vurgulanmış olan bu en büyük Hikmeti de artık böylece  
tam bir gerçek kılmak üzere) eskiden Edebi ve Mecazi boyutta indirilmiş büyük bir Kitabın (=Kuran)  
şimdi en Mucizevi bir tarzda  Matematiksel ve Bilimsel boyutta böylece yepyeni olarak (=Kuran-Haber) 
böylelikle tekrar indirilip öğretilmiş olacağını,   
ve böylelikle de içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda “Köşenin Baş-Taşı” haline getirilmiş  
nihai en büyük bir Kitap konumunda olacağını açıkça işaret edip haber vermiş olan, yine en ilkin  
hz. Davudun, ve sonra hz. Đsanın, ve de yine nihai olarak burada bilhassa hz. Muhammedin (üzerlerine 
Selam olsun) o en Mucizevi gaybi haberlerine de yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o  
“Devasa Bir Mucize 1 & 2,” ve sonra da o “Enfes Bir Mucize” dosyalarını burada şimdi bu bağlamda da 
tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin.   
 
49-  Hayır, (işte), o artık (böylece) apaçık “Đşaretlerdir” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylelikle yine, en ilkin: 3/7) 
artık (böylece) göğüslerinin içinde (kendilerine) bilgi verilmiş o kimselerin (17/107-109)!  
Ve (çünki) asla didinmez --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ taraftaki-- o “Đşaretlerimize” 
karşı, sadece (böyle) haksızlık ediciler (39/24)! 
50-  Ve dediler: Peki, değil miydi indirilmeli onun üzerine (böyle de) “Đşaretler” (21/5) 
Yetkesinden (6/124)? De ki: Đşte, (bu) “Đşaretler” de (6/158) artık yalnızca Al-lahın katındadır, 
ve (öyleyse), ben yalnızca --(şimdiden ve böylelikle de)-- açık bir uyarıcıyım (14/44)! 
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51-  Ve (hala) yetmedi mi onlara, ki (işte), şüphesiz Biz indirdik senin üzerine o “Yazıtı”  
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada böylelikle yine,                         
en ilkin: 39/23) (böylece) aktarılıp iletiliyor (olan) onların üzerine? Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) 
içinde mutlak bir Acıma ve bir “Anışlık” (=74/31) vardır, artık (böylece) inanan (2/25-26)  
bir halk için! 
52-  De ki: Öyleyse, artık Al-lah yeter benim ve sizin aranızda böylece bir Tanık olarak (4/166)! 
Bilir (O) tüm o göklerin ve yerin içindekileri (10/61). Ama (hala) inanmış o kimseler  
(bu) sahteye (2/78-79 & 6/112-113 & ...) ve de (böylelikle) inkar etmişler Al-lahı (67/6-9),  
işte, o şahıslar onlar artık (böylece) kaybedenler (olacaklardır) (18/103-105)! 
53-  Ve (şimdi) acele ettiriyorlar seni o çilede (44/10-16 & 8/50-51)! Ve eğer olmasaydı  
adı konulmuş bir süre, mutlaka (hemen) gelirdi onlara o çile. Ama (artık) mutlaka geliverecektir 
(o) onlara, ansızın, ve onlar farketmiyorlar (iken). 
54-  Ve acele ettiriyorlar seni o çilede (52/44-47 & 16/28-29)! Ama şüphesiz, o batak artık 
(böylece) mutlak kuşatacaktır (18/29) o inkarcıları (2/26-27)! 
55-  (O) gün, kaplayıp bürüdüğünde onları o çile üstlerinden ve ayaklarının altından, ve diyecek 
(Al-lah): Öyleyse, haydi tadın (şimdi) o “çalışıyor” olduklarınızı (=23/63-67)! 
56-  (Al-lah dedi): Ey hizmetkarlarım, artık (böylece) inanmış (2/25-26) o kimseler,  
şüphesiz Benim (yarattığım) o yerim geniştir (4/100); öyleyse, artık böylelikle (sadece) Bana 
hizmet edin (12/40 & 22/77)! 
57-  Her can (böylece) tadacaktır o ölümü (32/11); sonra --(buradaki bu vefatın hemen ardından, 
hepiniz böylece ve derhal)-- Bize doğru döndürüleceksiniz (16/28-29 X 32)! 
58-  Ve (işte), şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara” bir atıftır 
böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler; işte, (buna karşılık) Biz de mutlaka derhal 
yerleştireceğiz onları o bahçede (16/32), o köşklere, altından nehirler akan; sürekli kalıcılar 
(olarak) onun içinde. O halde, (işte), artık ne güzeldir (böyle) “çalışıcıların” (2/25) bu ücreti! 
59-  O kimseler ki --(Al-lahın bu yolunda; 9/111)-- böylece kararlılık gösterdiler (3/146), ve 
(sadece) Yetkelerine güvenip dayanırlar (3/160). 
60-  Ve nice (var ki) o canlılardan, yüklenemez (kendi) besinini; ama işte, Al-lah besliyor onu, 
ve sizleri (11/6)! Ve O en işiticidir, en bilendir. 
61-  Ama eğer (şimdi) sorarsan onlara: Kim yarattı o gökleri ve yeri, ve amade kıldı --şimdi,  
19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta da-- o “güneşi,” ve --o sol tarafta da-- o “ayı?”  
Mutlaka derler: Al-lah! Öyleyse, (hala) nasıl (böyle) dönekleniyorlar (45/6-7)? 
62-  Al-lah açıp yayar o besini, kimin için isterse, hizmetkarlarından, ve ölçüp kısar da onun  
için (34/35-37)! Şüphesiz, Al-lah her istem berisinde en bilendir. 
63-  Ama eğer (şimdi) sorarsan onlara: Kim indirdi o gökten o suyu, ve --şimdi, 19 kodlu  
o Tablolarda da, o her iki tarafta da-- (böylece) “hayatlandırdı” onunla o yeri, ölümünün 
peşinden (7/57)? Mutlaka derler: Al-lah! De ki: Öyleyse, artık (tüm) övgü Al-lah içindir! Hayır, 
onların çoğu --(bu “örneklemeleri”)-- hala düşünüp akletmiyorlar (29/43)! 
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64-  Ve değildir bu yakın hayat, sadece (geçici) bir oyalanma ve bir oyun (57/20). Ve şüphesiz,  
o sonraki diyar, (işte), mutlak odur (nihai ve sürekli) hayat (37/58-61); keşke (bunu) biliyor  
olsaydılar! 
65-  Ve (şimdi) bindikleri zaman (onlar) bir geminin içine, (hemen) dua edip çağırdılar  
--(koruyup gözetici tek “Rehber” olarak)-- (yalnızca) Al-lahı, (böylece) has kılıcılar (olarak)  
Onun için o Ergiyi (39/2); ama o vakit kurtardığında (O) onları o karaya doğru, o zaman onlar  
--(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak koruyup gözetici “rehberler” edinip, böylece yine Ona)-- 
ortak koşuyorlar (39/3)! 
66-  Böylece de (hala) inkar etmeleri için onlara (bu) verdiğimizi (=23/71), ve geçimlenmeleri 
için; öyleyse, artık ileride bilecekler (44/10-16 & 8/50-51)! 
67-  O halde, (hala) görmediler mi, şüphesiz Biz kıldık (şimdi) böyle güvenli bir kutsal (Belde) 
(27/91), ve --(bazı büyük afetlerle; 25/40)-- kapılıp götürülüyor (iken) o ahali, onların 
çevrelerinde?  
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından böylece gönderileceği 
mutlak olarak vadedilmiş bu en önemli ve kritik “Misak Elçisinin/Mesajının,” şimdi o Batıda böylece 
yerleşik kılınmış olduğu bu güvenli ve kutsal Beldenin (bkz. 27/91) yakın ve uzak çevresinde tarihteki  
en büyük bazı kasırga, hortum, sel, deprem gibi en büyük afetlerin vuku bulmuş ve (yakın gelecekte de) 
yine bulabilecek olup, buranın ise yüce Al-lah tarafından bu açılardan şimdi böylece çok daha emin ve 
güvenli bir Belde kılınmış olması tüm insanlık için şimdi bu bağlamda da bir diğer en önemli Đşaret 
hükmünde olacak olmalıdır, yukarıdaki Ayette yüce Rabbimizin vurguladığı şekilde!   
 
Öyleyse, hala (bu) sahteye mi (2/78-79 & 6/112-113 & ...) inanacaklar, ve Al-lahın  
(bu) “Armağanını” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Armağanına” bir atıftır 
burada böylece yine, en ilkin: 93/11) hala inkar edecekler? 
68-  Öyleyse, artık kim daha haksız (olabilir) uydurmuş kimseden Al-lah üzerine  
(böylece) yalanı (16/86-87), ve de yalanlamış o “Gerçeği” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/41) -şimdi- kendisine  
geldiği vakit? Öyleyse, artık sanki yok mudur o batağın içinde (yeterli) kalış yeri (50/30) 
(böyle) inkarcılar (2/26-27) için? 
69-  Ama şimdi (böylece) gayret etmiş o kimseler Bizim uğrumuzda; işte, (Biz de) artık 
(böylece) mutlaka ileteceğiz onları (bu) “yollarımıza” (12/108 & 16/69)!  
Ve şüphesiz, Al-lah artık --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler en güzel Anlatısı 
(39/23) üzerinde böylelikle erdemlice çalışarak burada yine, en ilkin-- güzellik edicilerle (39/34) 
birliktedir! 
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BÖLÜM   30 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Elif, Lam, Mim. 
2-  Đşte, yenik düştü o aybarlar; 
3-  Yerin o (denize) pek yakın (bölgesinde). Ama onlar bu yenilgilerinin peşinden, yenecekler; 
4-  birkaç sene içinde.  
(Đşte), Al-lah içindir o “Emir” --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda, o sol tarafta-- 
o “önünde” de, ve --o sağ tarafta-- o “sonunda” da!  
Ve o “Gün” (=içinde bulunduğumuz bu en kritik Son “Gün:” yani BinYıllık (22/47)  
bu son zamana dair en özgün bir atıftır burada yine böylece; 6/92) seviniyor olacaklar  
şimdi (böylece) inananlar (74/31), 
5-  Al-lahın (kendi üzerlerine) olan --19 kodlu o Tablolardaki-- (bu) “yardımıyla” (=48/1-3); 
çünki (böylece) yardım eder O, kime isterse (47/7)! Ve (çünki) işte O, --şimdi, böylece o sol 
tarafta da-- en Üstündür, --o sağ tarafta da-- en Acıyandır! 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından böylece o Batıda ve  
bu dönemde yeryüzünün böylece en belirgin bir merkezi haline de gelmiş olan bu “rum” (=aybarlar) 
ülkesi içinde, kendisine yüce Al-lah tarafından böylece vahyedilip, buradan böylelikle tüm insanlığa  
bir elçi olarak gönderileceği vadedilmiş olan bu en kritik ve önemli “Misak Elçisi/Mesajı” (bkz. 27/91),  
şimdi, bu “rum” (=aybarlar) milleti yukarıdaki Ayette (30/3) yüce Rabbimiz tarafından en Mucizevi bir 
tarzda işaret edilmiş olan o özel yerde, bölgede --tarihinde yaşamış olduğu o en büyük “kuleler çöküşü” 
olayıyla-- tatmış oldukları o yenilginin akabinde, kendileri buna karşı böylece o kendi mücadelelerini 
verirlerken,  
bu dönemde, böylece bu ülkenin sınırları içinde ve hayatta olan, ve artık böylelikle elçilik görevini 
yapmakta olan yüce Al-lahın bu en kritik ve önemli “Misak Elçisi/Mesajı” böylece içinde bulunduğumuz 
bu Son Günün başı olan bu vakitten (=2001) itibaren, en başta böylece bu ülkede yayılıp serpilmeye,  
ve yakın bir gelecekte de, tüm bu batıl ve dejenere olmuş dinlerin (=9/30-31) tamamen çöküp hezimete 
uğramasıyla, artık yeryüzünün biricik ve tek geçerli Dini olarak (=3/84-85) böylece burada ve tüm dünya 
çapında yükselmeye, ve yüce Al-lahın o fethi ve yardımı geldiği günlerde de, o vakit artık içinde 
bulunduğumuz bu Son Günde (=BinYılda) böylece büyük çapta ve tamamen yeryüzüne hakim olmaya  
bu vakitten itibaren böylece burada başlamış durumda bulunacaktır, inşaAl-lah (bkz. 48/28 & 110/1-3)!   
Bu hususun daha evvel, yine en ilkin hz. Davud, ve sonra hz. Đsa, ve de nihai olarak yine böylece ve 
bilhassa hz. Muhammed (üzerlerine Selam olsun) tarafından da nasıl açıkça haber verilip en evvelden beri  
en Mucizevi bir tarzda aynen ve böylece işaret edilmiş olduğuna yakından tanık olabilmek için, lütfen, 
şimdi o “Mucizevi Bir Mühür,” ve sonra o “Haşmetli Bir Mucize,” ve sonra da o “Đstisnai Bir Mucize” 
dosyalarını bu bağlamda da tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin.  
 
6-  Al-lahın bir “sözüdür” (bu) (=24/55), ve asla bozup çeliştirmez Al-lah (bu) “sözünü”  
(=31/8-9)! Ve fakat ahalinin çoğu (bunu) hala bilmiyorlar. 
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7-  Biliyorlar onlar (sadece) dışa yansıyanı bu yakın hayattan, ve onlar bu “Sonraki Zamandan” 
(=içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Gün: yani BinYıllık (22/47) bu “Son Zamana” dair de  
en önemli bir atıftır burada yine böylece; 6/92), onlar (hala) -ilgisiz- habersizlerdir! 
8-  Ve hiç düşünmediler mi onlar (kendi) canlarında, yaratmadı Al-lah o gökleri (=yıldızlar, 
gezegenler) ve o yeri (=dünya), ve onların arasındakileri (=gök taşları, bulutsular, vs.)  
ancak (böylelikle) bir gerçek olarak (6/73), ve adı konulmuş bir süre için (39/67)?  
Ama şüphesiz, o ahaliden çoğu (burada) Yetkelerine kavuşma hakkında, hala (böylece)  
mutlak inkarcılardır (10/15)! 
9-  Öyleyse, (şimdi) gezmediler mi (onlar) o yerin içinde, ki bakıp gözlesinler nasıl oldu 
onlardan önceki o kimselerin sonu? Onlar daha şiddetli idiler bunlardan, (bedensel) kuvvetçe,  
ve kazdıydılar o yeri ve imar ettiler onu daha çokça, şimdi (bunların) imar ettiklerinden onu.  
Ve geldiydi onlara da o gönderilmişleri o “Açık Belgelerle” (20/133). Ve asla değildi Al-lah 
haksızlık etmiş onlara, ve fakat onlar --(en baştan beri, böylece)-- kendi canlarına haksızlık 
ediyor idiler (29/39-40)! 
10-  Sonra oldu (böylece) çirkinlik etmiş o kimselerin sonu pek çirkin (29/40), yalanlamalarından 
ötürü Al-lahın o “Đşaretlerini” (6/4 = 26/5), ve onlarla alay ediyor olmalarından (6/5)! 
11-  (Đşte), Al-lah başlatır o “yaratışı,” sonra (böylece de) yineler onu (29/19); sonra --(hepiniz, 
buradaki bu vefatın hemen ardından; 16/28-29 X 32 böylece ve derhal)-- Ona doğru 
döndürülüyorsunuz (56/83-94)! 
12-  Ve (o) gün, kalkıp koptuğunda o Saat (33/63), derhal umutsuzlaşacak o cürümkarlar (7/40). 
13-  Ve olmayacak onlar için (bu) ortaklarından (9/31) hiç aracılar (21/28), ve (sonra) olacaklar 
onlar (bu) ortaklarını (42/21) (böylece) inkarcılar (33/67-68). 
14-  Ve (o) gün, kalkıp koptuğunda o Saat (33/63), o gün, artık --(inananlar, ve inkarcılar  
böylece tamamen)-- birbirlerinden ayırılacaklar. 
15-  Ve işte, şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara” bir atıftır 
böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler; (işte), artık onlar o bahçelik içinde (22/23), 
sevindiriliyor (olacaklar)! 
16-  Ve ama şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler, ve yalanlamışlar o “Đşaretlerimizi” 
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır  
burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), ve (burada) kavuşmayı (bu) “sonraki zamana” (30/7); 
işte, artık o şahıslar o çile içinde (22/19-22) böylece hazır kılınmış (olacaklar)! 
17-  Öyleyse, artık saygılayın Al-lahı, geceye erdiğinizde, ve sabaha erdiğinizde. 
18-  Ve Onun içindir (tüm) övgü o göklerin ve yerin içinde; ve akşamleyin, ve öğlen vaktine 
erdiğinizde. 
19-  Đşte, çıkarır (O) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta-- o “hayatlıyı” --o sol 
tarafta-- o “ölüden,” ve çıkarır --o sol tarafta-- o “ölüyü” --o sağ tarafta-- o “hayatlıdan” (3/27);  
ve --yine 19 kodlu o Tablolarda da, o her iki tarafta-- “hayatlandırır” o yeri, ölümünün peşinden; 
ve işte, (siz de) böylece çıkarılıyorsunuz (7/57)! 
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20-  Ve Onun işaretlerindendir, yaratması sizi o topraktan (=yer toprağında mevcut tüm o 
elementlerden); sonra o zaman (76/1), (işte), siz artık böylece (yeryüzünde) çoğalıp yayılıyor 
olan bireylersiniz. 
21-  Ve Onun işaretlerindendir, yaratması sizin için (kendi) canlarınızdan eşler, huzur bulmanız 
için onlarla, ve kılması sizin aranızda (böyle de) bir sevgi ve bir acıma (duygusu).  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak “Đşaretler” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” --19 kodlu o Tabloda, şimdi özellikle o birinci bölgede,  
o sol tarafta yer alacak olan-- o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 3/7) vardır,  
düşünen bir halk için! 
22-  Ve Onun işaretlerindendir, yaratılması o göklerin ve yerin (41/9-12), ve çeşitli olması  
o dillerinizin ve renklerinizin.  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak “Đşaretler” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” --19 kodlu o Tabloda, şimdi özellikle o birinci bölgede,  
o sağ tarafta yer alacak olan-- o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 3/7) vardır, 
bilenler için! 
23-  Ve Onun işaretlerindendir, uyumanız geceleyin ve gündüzleyin, ve (hem de) çıkıp aramanız 
Onun o lütfundan (30/46).  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak “Đşaretler” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” --19 kodlu o Tabloda, şimdi özellikle o ikinci bölgede,  
o sol tarafta yer alacak olan-- o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 3/7) vardır, 
işiten bir halk için! 
24-  Ve Onun işaretlerindendir, göstermesi size o şimşeği bir korku ve bir umut (olarak), ve 
indirmesi gökten o suyu ve hayatlandırması onunla o yeri, ölümünün peşinden.  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak “Đşaretler” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” --19 kodlu o Tabloda, şimdi özellikle o ikinci bölgede,  
o sağ tarafta yer alacak olan-- o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 3/7) vardır, 
akleden bir halk için (21/10)! 
25-  Ve Onun işaretlerindendir, --(en baştan beri, o en üstün ve hassas Matematiksel 
hesaplamalar üzere takdir edip yaratmış olduğu evrenin tüm o çekim ve genişleme kuvvet ve 
yasaları vasıtasıyla da; 7/185 şimdi asla kapanmadan, çökmeden)-- durması o göğün ve yerin, 
Kendi emriyle (51/47 & 55/7).  
Sonra sizi çağırdığı zaman bir çağırışla bu yerden, o zaman siz --(derhal bu yerde o ölüm 
melekleri tarafından böylece vefat ettirilip; 32/11 buradan böylece)-- çıkmış --(ve Onun katında  
halihazırda şimdi böylece mevcut olan o Cehennemde, veya o Cennette, buradaki parmak 
uçlarına kadar aynı olan o yeni bedenlerle; 75/4 orada böylece ve derhal uyandırılmış; 36/52)--  
oluyorsunuz (16/28-29 X 32)! 
26-  Ve (işte), Onun içindir, o göklerin ve yerin içindeki (tüm) o kimseler; hepsi (böylece) Ona 
boyun eğenlerdir (13/15)! 
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27-  Ve Odur o Kimse ki başlatıyor o “yaratışı,” sonra (böylece de) yineliyor onu (29/19); ve bu, 
basittir Onun için. Ve Ona aittir o en yüce “örneklemeler” (=2/25-26 & 14/24-26 & 47/3-4  
& 74/26-31 & ...) o göklerin ve yerin içinde! Ve işte O, (böylece) --şimdi, 19 kodlu o  
Tablolarda da, o sol tarafta da-- en Üstündür, --o sağ tarafta da-- en Buyurgandır! 
28-  Đşte, vurdu (O) sizin için (burada) bir örnek de o (kendi) canlarınızdan: Var mıdır (şimdi) 
sizin için o sağ ellerinizin gözetimindeki (o gündelikçi, hizmetçi, veya işçilerinizden) eşit 
“ortaklar” o sizi beslediğimiz (o yiyecek, giyecek, veya işte, vs.), ve siz bunlarda artık  
--(onlar siz bu işi kurup kazanmak için ter döküp çalıştığınızda yanınızda olmayıp, bu hususta 
size birebir hiç yardım etmemiş ve hiç çaba da harcamamışlar iken, şimdi bunlarda)-- onlarla 
tamamen eşit --(haklara ve paylara sahip olmayı kabul edip de)-- onları ürpertiyle saydığınız,  
--(en baştan beri, bunda sizin gibi ter döküp çalışarak ve büyük çaba harcayarak sonunda 
bunlarda sizinle böylece tamamen eşit haklara ve paylara sahip olmuş olan o diğer aş veya iş 
ortağı)-- canlarınızı ürpertiyle saydığınız gibi?  
Ve (işte), böylece ayırt ediyoruz (Biz) o “Đşaretleri” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7), artık 
(bunları) akledecek bir halk için! 
29-  Hayır, (yine de) izlediler şimdi (böylece) haksızlık etmiş (39/24) o kimseler kendi 
heveslerini (25/43), (böyle) bir “Bilgiye” (4/166) asla dayanmaksızın (6/148)! Öyleyse, artık  
kim iletebilir Al-lahın --(ilkin, bu kendi kalleşliklerinden ötürü, şimdi böylece) saptırdığı 
kimseleri (2/26-27)? O halde, artık --(bu kalleşliklerinden; 2/26 en kısa zamanda vazgeçip, 
burada derhal ve doğrulukla böylece Al-laha yönelmedikleri takdirde; 3/88-89)-- olmayacaktır 
onlar için hiç yardımcıları (3/90-91)! 
30-  Öyleyse, artık doğrult (sen) yüzünü (bu) “Ergi” (3/84-85) için, --(böylece Al-lahı kendine  
tek Yetke edinmiş)-- bir birleyici (olarak) (6/161); Al-lahın oluşturusu, o şey ki yaratıp oluşturdu 
(tüm) o ahaliyi bunun üzerine (7/172)! Yoktur değiştirme Al-lahın (bu) yaratışında!  
(Đşte) budur, o ayakta kalıcı “Ergi” (6/161), ve fakat ahalinin çoğu (bunu) hala bilmiyorlar. 
31-  Yöneliciler (olarak) Ona doğru (13/27), ve sakının Ondan (2/177); ve ayakta tutun o 
destekleyişi (33/56), ve asla olmayın artık (böyle) ortak koşuculardan (42/21 & 9/31); 
32-  (böylece) parçalamış o kimselerden o ergilerini, ve olmuşlar (farklı) hizipler! Her tayfa  
kendi yanlarında olan --(bu Kitabın; 6/114 dışındaki/aleyhindeki o sahte, uyduruk ve şeytani 
kaynaklı bilgilerle; 2/78-79 & 3/78 & 6/112-113 bilinçsizlik ve sapkınlık içinde, şimdi böylece)--   
coşmaktadırlar (23/53-56)! 
33-  Ve dokunduğu zaman o ahaliye bir darlık, (hemen) dua edip çağırdılar Yetkelerini,  
(içtenlikle) yöneliciler (olarak) Ona doğru (29/65); ama sonra onlara tattırdığı zaman (O)  
Kendi (katından) bir acıma, o zaman, (işte), bir bölük onlardan Yetkelerine --(yine böylece  
Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “yetkeler” uydurup edinerek)-- ortak koşuyorlar (9/31 & 
6/76-78)! 
34-  (Böylece) hala inkar etmeleri için onlara (bu) verdiğimizi (=23/71); öyleyse, artık (bir süre) 
geçimlenin, ve (biraz) ileride bileceksiniz (44/10-16 & 8/50-51)! 
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35-  Yoksa (şimdi) Biz (hakikaten) indirdik de onların üzerine (Bize ait) bir gerçek ispat,  
o mu kelam edip (emrediyor) onlara (bu) ortak koşuyor olduklarını (16/100)? 
36-  Ve (işte), tattırdığımız zaman Biz (şimdi) o ahaliye bir acıma, hemen coştular onunla; ama 
eğer isabet ederse onlara bir çirkinlik, o (kendi) ellerinin takdim ettiklerinden ötürü (42/30),  
o zaman onlar (derhal) ümitsizleniyorlar (11/9-11). 
37-  Ve görmediler mi, şüphesiz Al-lah açıp yayar o besini, kimin için isterse, ve ölçüp  
kısar da (34/35-37)?  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak “Đşaretler” (=buradaki tüm o ikişerli, benzeşmeli 
“kelimelerin/harflerin” --19 kodlu o Tabloda, şimdi özellikle o alt bölgede, o her iki tarafta da  
yer alacak olan-- o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 3/7) vardır,  
artık (böylece) inanan (3/7) bir halk için! 
38-  Öyleyse, artık (her daim) ver (sen) o yakınlık sahibine o hak (payını), ve o yoksula,  
ve o yolda kalmışa (8/41). (Çünki) bu, daha/en iyidir, dileyen o kimseler için Al-lahın yüzünü 
(=rızasını, ve cemalini; 75/23)! Ve işte, o şahıslar onlar artık (böylece) rahata erenlerdir  
(23/1-11)! 
39-  Ve (işte), ne verirseniz (şimdi) bir tefecilik kazancından, böylece (güya) artış olması için  
o ahalinin malları içinde, (bilin ki), o hiç artmaz Al-lahın katında (2/275-276)! Ama (işte),  
ne verirseniz şimdi (böyle) bir arınma payından (8/41), böylece dileyerek Al-lahın yüzünü 
(=rızasını, ve cemalini; 75/23), işte, o şahıslar onlar (mükafatlarını) böylece kat kat artıranlardır 
(2/261)! 
40-  Al-lah o Kimsedir ki (böylece) yarattı sizi, sonra --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o her iki tarafta da, böylece de-- “besledi” (2/25) sizi; sonra --o sol tarafta da-- “öldürüyor” sizi, 
ve --o sağ tarafta da-- “hayatlandırıyor” sizi (23/80)! Peki, var mıdır (şimdi) bu ortaklarınızdan 
(18/102) yapabilecek kimse bunlar gibisini, (herhangi) bir istemden (16/73 & 25/3)? O halde, 
saygı duyulandır O, ve (büyük bir uzaklıkla) yücedir onların hala (böyle) ortak koşmalarından 
(9/31)! 
41-  (Đşte), açığa çıktı o bozgunculuk (2/205) o karanın ve denizin içinde, ahalinin ellerinin  
o kazandıklarından ötürü! Öyleyse, (şimdi) tattıracaktır (O) onlara bu yaptıklarının bir kısmını 
(=ozon delinmesi, küresel ısınma, hava ve su kirliliği, vs. gibi ciddi durumlar, ve bunların   
karada ve denizde sebep olduğu o bazı afetlerle de), ta ki onlar --(artık bu bozgunculuğu derhal 
bırakıp, burada böylece ve hemen bu en kritik ve önemli Mesaja kulak vererek, böylelikle  
ve derhal Ona)-- dönsünler (21/32 & 55/7-8, 10 & 4/119 & ...)!  
42-  De ki: O halde, haydi gezin (şimdi) o yerin içinde, ve gözleyip bakın, nasıl oldu daha önceki  
o kimselerin sonu (29/40)! Onların çoğu da (böyle) ortak koşucular (9/31 & 42/21 & 22/17 & ...)  
idiler. 
43-  Öyleyse, artık doğrult (sen) yüzünü (bu) ayakta kalıcı “Ergi” (12/40) için, gelivermeden 
önce bir gün, (o vakit) artık hiç olmayacak olan geri çevrili ş onun için, Al-lahtan (gelecek)!  
O gün, artık onlar --(inkarcılar, ve inananlar olarak, böylece tamamen)-- birbirlerinden 
ayrılacaklar. 
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44-  O halde, (şimdi) kim (böylece) inkar ederse (2/26-27), artık kendi aleyhine (olacaktır)   
bu inkarcılığı (30/16)! Ve kim de (böyle) bir Düzelticilik için “çalışırsa” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o herbir Dosdoğru “çalışmaya” da 
bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26), artık onlar (kendi) canları için --(o Cennetteki  
bu yerlerini; 30/15 böylece şimdiden)-- döşeyip hazırlıyorlar! 
45-  (Çünki) ödüllendirecektir (O) şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” 
(2/25-26) o kimseleri, böylece (Kendi) lütfundan (98/7-8)! Ve (ama) şüphesiz O asla sevmez  
(böyle) inkarcıları (2/26-27)! 
46-  Ve Onun işaretlerindendir, göndermesi o rüzgarları müjdeleyiciler (olarak), ve (böylece de) 
tattırması için size o acımasından (7/57), ve akıp gitmesi o gemilerin de, (Kendi) emriyle 
(14/32), ve (böylece) aramanız için (Onun) o lütfundan; ve ta ki siz şükredesiniz. 
47-  Ve muhakkak gönderdik (Biz) senden önce de (birçok) gönderilmişler, (kendi) halklarına 
doğru, ve geldiler onlara o “Açık Belgelerle” (20/133); ve --(sonra, bundan ötürü; 40/5)-- 
öç aldık Biz de (böylece) cürüm işlemiş (7/40) o kimselerden! Ama (her daim) bir gerçek idi  
Bizim üzerimize, (böylece) yardım etmek o inananlara (40/51)! 
48-  Al-lah o Kimsedir ki (böylece) gönderiyor o rüzgarları, ki (işte), sürer (onlar da) o bulutları,  
ve (böylelikle) açıp yayar (O) onları göğün içinde nasıl isterse, ve (sonra) kılar onu kütleler 
(halinde); ve (sonunda) görürsün (sen) o yağışın çıktığını onların aralarından. Ve (sonra),  
isabet ettirdiği zaman (O) onu, kime isterse o hizmetkarlarından, o zaman onlar (derhal) 
müjdeleşiyorlar! 
49-  Ama olduydular (bunun) indirilmesinden önce kendi üzerlerine, bundan önce, (böylece) 
mutlak umutsuzluğa kapılmışlar (42/28). 
50-  Öyleyse, (şimdi) gözleyip bak Al-lahın o acımasının o eserlerine doğru, --şimdi, 19 kodlu  
o Tablolarda da, o her iki tarafta da-- nasıl “hayatlandırıyor” o yeri, ölümünün peşinden (7/57)!  
Đşte, --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da, böylece o sağ tarafta da-- mutlak “hayatlandırıcıdır” 
(O) --o sol tarafta-- o “ölüleri” de (23/80); ve işte O, (böylece) her istem üzerinde tam ölçücüdür! 
51-  Ama eğer (şimdi) göndersek bir rüzgar, ve görseler onun (o bazı “meyvalarını”) --şimdi,  
19 kodlu o Tablolarda da, o alt bölgede, o her iki tarafta da-- sararıp solmuş (olarak), mutlaka 
kalıverirler bunun peşinden, yine (böylece) inkar ediyorlar (14/25-28) olarak! 
52-  O halde, şüphesiz sen asla işittiremezsin o ölülere (19/98); ve asla işittiremezsin o sağırlara  
bu çağrıyı (8/24), (onlar) derhal yüz çevirdikleri zaman, arka dönücüler (olarak)! 
53-  Ve değilsin sen --(bununla; 39/23)-- “iletebilecek” o körleri (bu) sapkınlıklarından (18/57)!  
Asla işittiremezsin (sen), ancak artık (böylece) inanan o kimselere o “Đşaretlerimize” (=19 kodlu, 
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece 
yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), ve onlar artık --(böylece yüce Al-laha)-- teslim olmuşlar (3/84) olan! 
54-  Al-lah o Kimsedir ki (böylece) yarattı sizi (bebekliğinizde) bir zayıflıktan, sonra kıldı o 
zayıflığın peşinden (gençliğinizde) bir kuvvetlilik, sonra kıldı o kuvvetliliğin peşinden 
(ihtiyarlığınızda) yine bir zayıflık, ve bir ak saçlılık. Yaratır (O), ne/nasıl isterse (28/68);  
ve işte O --şimdi, o sol tarafta da-- en Bilendir, --o sağ tarafta da-- en Ölçendir! 
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55-  Ve (o) gün, kalkıp koptuğunda o Saat (33/63), yemin verecek (bu) cürümkarlar (7/40), 
kalmadılar diye (bu dünyada) bir saatin dışında! Đşte, böylece dönekleniyor idiler (45/6-7)! 
56-  Ama (şimdi) dediler kendilerine (böylece) “Bilgi” (4/166) ve “inanç” (74/31) verilmiş  
o kimseler: Muhakkak kaldınız (siz), Al-lahın o “Yazıtı” (39/23) içinde, bu uyandırılış gününe 
kadar. Đşte (şimdi) budur, o uyandırılış günü (36/48-53); ve fakat şüphesiz siz --(bunun dünya 
hayatındaki o vefatın hemen ardından; 16/28-29 derhal ve böylece gerçekleşmiş olacağını; 
36/48-54)-- bilmiyor idiniz! 
57-  Ve o gün, artık asla fayda vermeyecek --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đletisini” (39/23) burada böylece yalanlayıp nankörlük ederek-- haksızlık etmiş (39/24)  
o kimselere hiçbir mazeretleri, ve onlar artık --(bundan ötürü; 6/27-28)-- asla hoş 
görülmeyeceklerdir! 
58-  Ve (işte), muhakkak böylece vurduk (Biz) o ahali için bu “Okunuş” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 36/69) 
hakkında (böyle) her “örneklemeden” (=2/25-26 & 14/24-26 & 74/26-31 & ...)!  
Ama eğer (şimdi) getirirsen onlara (böyle) bir “Đşaret” (6/4), mutlaka (yine de) diyecek şimdi 
(böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler: Değilsiniz siz, sadece sahteciler! 
59-  Đşte, böylece damgalar Al-lah o kalplerinin üzerini, --(en baştan beri, bu konuda böylece 
kendilerinin sergiledikleri bu kalleşlik ve gaddarlıklarından ötürü; 2/26 & 41/5)-- bunu bilmeyen 
(39/9) o kimselerin! 
60-  Öyleyse, artık (sen) kararlılık göster; (çünki) şüphesiz, Al-lahın (bu) “sözü” (9/111) mutlak  
bir Gerçektir! Ve sakın hafifliğe sürüklemesin seni, hala --(yüce Al-lahın bu “Đşaretlerine”)-- 
(kesin bir inançla) odaklanmayan (27/82-85) o kimseler! 
 
 
 

BÖLÜM   31 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.      
1-  Elif, Lam, Mim. 
2-  Đşte, bu (başlangıç harfleri) “işaretleridir” o “Yazıtın” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23) en buyurgan!       
3-  Artık (böylece de) bir “Đleti” (39/23) ve bir “Acıma” (10/57) olarak, (tüm) o güzellik ediciler 
(39/34) için! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (1-3), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o  
“Devasa Bir Mucize 2” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece  
ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
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4-  O kimseler ki artık (her daim) ayakta tutuyorlar o (namaza durup, Onu) destekleyişi (2/238) 
ve veriyorlar o arınma payını (8/41), ve onlar o sonraki zaman (=içinde bulunduğumuz bu  
en kritik Son Gün: yani BinYıllık (22/47) bu “son zamana” dair de en önemli bir atıftır burada 
yine böylece; 6/92) hakkında, onlar (kuvvetli bir inançla) odaklanıyorlar! 
5-  (Đşte), o şahıslar artık (böylece) bir “Đleti” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đletisine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23) üzerindedirler Yetkelerinden, ve  
o şahıslar onlar artık (böylece) rahata erenlerdir (23/1-11)! 
6-  Ama ahaliden kimi (var ki) hala satın alıyor o oyalayıp aldatıcı anlatıları (45/6-7), (böylece) 
saptırmak için Al-lahın (bu) “yolundan” (12/108), (böyle) bir “Bilgiye” (4/166) asla 
dayanmaksızın (6/148), ve (böylece de) edinmesi için bunu bir alay konusu! O şahıslar, (işte), 
onlar için --(buna tam ve en adil bir karşılık olarak, yüce Al-lahın katında kendilerini aynen 
böylece ve ebeden; 18/57 alaya alıp)-- rezil edecek bir çile (var olacaktır) (40/40)! 
7-  Ve (şimdi) okunup aktarıldığı zaman onun üzerine bu “Đşaretlerimiz” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 6/4 = 26/5), derhal yüz çevirdi, büyüklenici (olarak), sanki onları hiç işitmemiş gibi, 
sanki kulaklarının içinde tıkaçlar (varmış) gibi. Öyleyse, artık müjdele onu, --(buna tam ve  
en adil bir karşılık olarak, yüce Al-lahın katında kendilerini aynen böylece ve ebeden; 18/57  
unutup terkedecek)-- acıklı bir çileyle (20/126)! 
8-  Ama şüphesiz, şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara” 
bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler, (işte), onlar için o armağan 
bahçeleri (var olacaktır); 
9-  sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde! Al-lahın bir “sözüdür” (bu), mutlak bir gerçek (olarak)!  
Ve O, (böylece) --şimdi, o sol tarafta da-- en Üstündür, --o sağ tarafta da-- en Buyurgandır! 
10-  Yarattı -ve yükseltti- (O) o gökleri, kendilerini görebileceğiniz sütunlar olmaksızın (13/2); 
ve bıraktı o yerin içinde o kökleşmiş (dağları), sarsmasın diye sizi, ve yaydı onun içinde  
(böyle) her canlıdan (24/45). Ve indirdik (Biz) gökten bir su, ve (bununla) bitirdik onun içinde  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- o her şerefli “eşten” (2/25)! 
11-  (Đşte) bu, Al-lahın yaratışıdır (28/68)! Öyleyse, haydi gösterin bana, nedir o --şimdi, hem de 
bu bağlamda da-- yarattığı Onun dışındaki o kimselerin (25/3)? Hayır, (bu) haksızlık ediciler 
(39/24) --(buna rağmen, hala kendilerine yüce Al-lahın dışında/yanında, Ona ek/ortak koruyucu, 
yol gösterici “rehberler” edinerek, böylece)-- açık bir sapkınlık içindeler (18/102-104)! 
12-  Ve muhakkak verdik (Biz) Lukmana o “Buyuruyu,” (kendisine şöyle diyerek): Öyleyse,  
haydi (bunun için) şükret Al-laha! Ve her kim --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol taraf  
için-- şükrederse (76/3), artık yalnızca şükretmiş olur (kendi) canı için. Ve her kim de --o sağ 
tarafa karşı-- nankörlük ederse (76/3), artık şüphesiz Al-lah (hiç kimseye ihtiyacı olmayan; 14/8)   
--şimdi, o sol tarafta da-- en Zengindir, --o sağ tarafta da-- en Övülendir! 
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13-  Ve o zaman, dedi Lukman (kendi) oğluna, ve o (şöylece) öğüt veriyor (iken) ona:  
Ey oğulcuğum, öyleyse, asla ortak koşma --(o tek olarak “Buyruk” verme yetkisinde; 18/26,  
ve dolayısıyla, böylece tek “Yetke” olmasında; 42/10, tek “Đlah” olmasında; 28/70,  
tek “Rehber” ve “Aracı” olmasında; 32/4 başka hiçbir kimseyi)-- Al-laha! (Çünki) şüphesiz,  
--(bu herbir en kritik ve önemli konuda, Onun dışında/yanında, böylece Ona ek/ortak “yetkeler,” 
ve “ilahlar,” ve “rehberler,” ve “aracılar” edinerek, böyle)-- ortak koşuculuk yapmak (9/31 & 
25/3 & 18/102 & 10/18) koca bir haksızlıktır (=4/48, 116)! 
14-  Ve salık verdik (Biz) insana (böylece) o ana babasını (29/8). Ve (işte), yüklenip (karnında) 
taşıdı onu annesi zahmet üzerine zahmetle; ve sütten kesilmesi de iki yıl içindedir (2/233). 
Öyleyse, artık (bunlar için de) şükret Bana, ve de o ana babana; ve Bana doğrudur o (son)  
varış yeri. 
15-  Ama eğer (şimdi) onlar gayret ederlerse sana karşı, ortak koşasın diye Bana, asla olmayan 
(şeyleri) senin için onlar hakkında hiçbir “bilgi” (=6/112 & 148), öyleyse, artık --bu hususlarda-- 
asla ve kesinlikle uyma onlara (31/13)! Ama (yine de, daima) sahiplenip arkadaşlık et onlara  
bu yakın zaman içinde, tanınmış pratik üzere. Ama sadece izle yolunu (böylelikle) yönelmiş  
o kimsenin (13/27) Bana doğru (12/108)! Sonra Bana doğrudur o (son) dönüş yeriniz, ve havadis 
vereceğim (Ben) size (tüm) o çalışıyor olduklarınızı (10/61).   
16-  Ey oğulcuğum, şüphesiz o ki, eğer olsa (o yaptığın herbir iyilik, veya da kötülük) bir tane 
ağırlığınca o hardaldan, ve (bulunmuş olsa o) bir kayanın içinde, veya göklerin içinde, veya  
yerin içinde, böylece --(sana bunun tam ve en adil karşılığını vermek üzere)-- getirir onu Al-lah 
(21/47)! Şüphesiz, Al-lah en lutfedicidir, en haberdardır (2/271). 
17-  Ey oğulcuğum, öyleyse, artık (her daim) ayakta tut o (namaza durup, Onu) destekleyişi 
(2/238), ve emret o tanınmış pratiği (42/10 & 7/196 & 39/44 & ...) ve caydır o yabancılanmış 
pratikten (3/80 & 18/102 & 10/18 & ...), ve her daim sabret sana isabet eden o (her türlü zorluk 
ve sıkıntıya) karşı. (Çünki işte), şüphesiz bu, o (Đlahi) emirlere (olan) azimdendir (2/155-157)! 
18-  Ve asla (büyüklük taslayarak) çevirme yanağını o ahaliye, ve asla yürüme o yerin içinde 
kasılarak. (Çünki) şüphesiz, Al-lah sevmez (böyle) her kurumlu (ve) böbürlüyü. 
19-  Ve (daima) dengeli ol o yürüyüşünde, ve kısık tut sesini. Çünki (hatırla ki) şüphesiz, seslerin 
en garipseneni eşeklerin o (yüksek) sesidir! 
20-  Görmediniz mi, şüphesiz Al-lah amade kıldı sizin için o göklerin içindekileri, ve o yerin 
içindekileri, ve bolca yaydı sizin üzerinize (tüm) o armağanlarını, açık ve örtülü olarak (16/18)? 
Ama ahaliden kimi (var ki) hala mücadele ediyor Al-lah hakkında, (böyle) bir “Bilgiye” (4/166) 
asla dayanmaksızın (6/148), ve de (böylece) bir “Đletiye” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada böylelikle yine, en ilkin: 39/23), ve de (böylece) 
ışıklandırıcı bir “Yazıta” (39/23)! 
21-  Ve (şimdi) denildiğinde onlara: Öyleyse, haydi izleyin Al-lahın (bu) “indirmiş” (=39/23) 
olduğunu! Dediler: Hayır, izleriz (biz) sadece bulduğumuzu onun üzerinde o babalarımızı 
(5/104)! Ama eğer (ya) o şeytan şimdi (böylece) çağırıyor idiyse onları o çılgın alevin çilesine 
doğru (22/4)? 
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22-  Ama (şimdi) kim teslim ederse (kendi) yüzünü Al-laha, ve o (böylece) --19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler en güzel Anlatısı (39/23) üzerinde böylelikle erdemlice çalışarak 
burada yine, en ilkin-- bir güzellik edici (39/34) iken, artık muhakkak tutunmuştur o en sağlam 
kulpa (2/256)! Ve Al-laha doğrudur (tüm) o emirlerin sonu. 
23-  Ve ama (şimdi) kim de (böylece) inkar ederse (39/59), artık asla hüzünlendirmesin seni 
(onun) bu inkarcılığı (2/26-27). (Çünki) Bize doğrudur onların o (son) dönüş yerleri, ve 
(gereğince) havadis vereceğiz (Biz) onlara (bu) “çalıştıklarını” (23/63 & 41/40 & 9/37 & ...)!  
Şüphesiz, Al-lah en bilendir (tüm) o göğüslerin özünü (11/5). 
24-  (Şimdi) geçimlendireceğiz (Biz) onları azıcık; (ama) sonra --(bundan ötürü; 22/72  
böylece)-- sürükleyeceğiz onları, katı bir çileye doğru (22/19-22)! 
25-  Ve eğer (şimdi) sorarsan onlara: Kim yarattı o gökleri ve yeri? mutlaka diyorlar: Al-lah!  
De ki: Öyleyse, (tüm) övgü artık (böylece de) Al-lah içindir (18/1)! Hayır, (çünki) onların çoğu  
--(o göklerdeki ve yerdeki bu “Sırrı” da böylece)-- hala bilmiyorlar (25/6)! 
26-  Al-lah içindir, (tüm) o göklerin ve yerin içindekiler (16/49-50). Öyleyse, şüphesiz Al-lah,  
(işte), ancak Odur (böylece) --şimdi, o sol tarafta da-- en Zengin, --o sağ tarafta da-- 
en Övülen (31/12)! 
27-  Ve eğer şüphesiz, (şimdi) o yerin içinde ne (varsa) tüm o ağaçlardan, kalemler (olsaydı),  
ve o deniz de (mürekkep olsaydı), eklenerek ona (kendi) peşinden yedi deniz daha, yine de 
tükenmezdi --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o her iki tarafta da-- Al-lahın o “Kelimeleri” 
(=18/109)! (Çünki) şüphesiz, Al-lah yine (böylece) --şimdi, o sol tarafta da-- en Üstündür,  
--o sağ tarafta da-- en Buyurgandır! 
28-  Değildir sizin --(şimdi, buradaki bu bedenlerinizle)-- böylece yaratılışınız, ve --(sonra, 
ahirette parmak uçlarına kadar buradakiyle aynı olacak o yeni bedenlerinizle; 75/3-4)-- böylece 
uyandırılışınız (36/52), --(tüm insanlar burada böylece temelde aynı hammaddeden, ve 
birbirlerine benzer tıpatıp aynı anatomik ve genetik malzemeden ve biçimden yaratılmış 
oldukları, ve ahirette böylece de; 56/61 tekrar olacakları için de; 75/3-4 & 36/79)-- sadece tek bir 
canın --(yaratılıp tekrar diriltilmesi)-- gibi! Şüphesiz, Al-lah en işiticidir, en görendir. 
29-  Görmedin mi, şüphesiz Al-lah --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- bağlıyor --o sol tarafta--  
o “geceyi,” --o sağ tarafta-- o “gündüze;” ve bağlıyor --o sağ tarafta-- o “gündüzü,” --o sol  
tarafta-- o “geceye?” Ve --şimdi, yine orada da-- amade kıldı --o sağ tarafta-- o “güneşi” ve --o 
sol tarafta-- o “ayı;” hepsi (böylece) akıp gitmektedir adı konulmuş bir süreye kadar (36/38-40).  
Ve işte, Al-lah (şimdi) böylece (tüm) o “çalıştıklarınızdan” da (17/84) haberdardır! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (29), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o  
“Göksel Bir Mucize” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece  
ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
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30-  Bu, çünki şüphesiz Al-lah, (işte), ancak Odur (tek) gerçek -Rehber- (6/62); ve şüphesiz, 
onların şimdi --(böylece, Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “rehberler” olarak)-- isteyip 
çağırdıkları Ondan başka (18/102) (böylece) sahtedir (10/66)! Ve şüphesiz Al-lah, (işte), ancak 
Odur --şimdi, o sol tarafta da-- en Yüce, --o sağ tarafta da-- en Büyük (10/34-35)! 
31-  Görmedin mi, şüphesiz o gemiler akıp gitmektedir o denizin içinde, Al-lahın o armağanıyla, 
(böylece de) göstermesi için size o Đşaretlerinden (2/164)!  
Ve şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak “Đşaretler” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7) vardır,  
o her --şimdi, o sol tarafta da-- pek kararlı, --o sağ tarafta da-- pek şükredici için! 
32-  Ve (işte), onları kaplayıp bürüdüğü zaman (şimdi) bir dalga, kara gölgeler gibi, (hemen)  
dua edip çağırdılar --(koruyup gözetici tek “Rehber” olarak)-- (yalnızca) Al-lahı, (böylece)  
has kılıcılar (olarak) Onun için o Ergiyi (39/2); ama o vakit kurtardığında (O) onları o karaya 
doğru, artık onlardan --(bir kısmı yine böylece, Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak koruyup 
gözetici “rehberler” edinerek, derhal)-- dengeyi yitirenlerdir (39/3)!  
Ve (çünki) didinmez Bizim o “Đşaretlerimiz” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) hakkında, 
sadece o her --şimdi, o sol tarafa karşı da-- pek gaddar, --o sağ tarafa karşı da-- pek nankör! 
33-  Ey ahali, öyleyse, artık (böylece) sakının Yetkenizden (2/177), ve (mutlaka) çekinin bir 
günden, (ki o zaman) artık asla hiçbir karşılık veremeyecek bir baba kendi çocuğu (adına),  
ve o çocuğu da asla hiçbir karşılık verebilici (olamayacak) kendi babası (adına), hiçbir istemle!  
Şüphesiz, Al-lahın o “sözü” (31/8-9) bir gerçektir! Öyleyse, artık sakın kandırmasın sizi bu  
yakın hayat, ve sakın kandırmasın sizi Al-laha karşı, (bu) kandırıcılar (6/112-113 X 114)! 
34-  Şüphesiz Al-lah, (işte), böylelikle (yalnızca) Onun katındadır o Saatin bilgisi (7/187);  
ve indirir yağmuru (30/48), ve bilir o rahimlerin içindekileri (13/8).  
Ve idrak edemez hiçbir can, nedir o (kendi) kazanacağı yarın, ve idrak edemez hiçbir can  
hangi yerde öleceğini. Şüphesiz, Al-lah --(tüm bunları da, yine o yüce Tahtından; 25/59 
böylelikle ve her an gözleyip; 10/14 oluş anında, ve de böylelikle vakti geldiğinde; 63/10-11  
böylece)-- en bilendir, en haberdardır (13/33 & 4/78)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Elif, Lam, Mim. 
2-  Bu “Yazıtın” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada 
böylece yine, en başta: 39/23) indirilmesi, (ki) yoktur şüphe onun içinde, o kalabalıkların 
Yetkesindendir! 
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3-  Yoksa (hala) diyorlar mı: Kendisi uydurdu onu? Hayır, o (böylece) bir “Gerçektir” (39/41) 
Yetkenden, artık (böylelikle) uyarman için bir halkı, gelivermemiş (olan) onlara --(bunun  
gibi; 74/36)-- hiçbir uyarıcı senden önce, ta ki onlar (=yeryüzündeki tüm o halklar; 13/7)  
--19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine,  
en ilkin-- “iletilsinler” (39/23)! 
4-  Al-lahtır o Kimse ki (böylece) yarattı o gökleri (=yıldızlar, gezegenler) ve o yeri (=dünya),  
ve onların arasındakileri (=gök taşları, bulutsular, vs.) altı günde (41/9-12), sonra da (egemence) 
dikeldi o Tahtın üzerinde (10/3)! Yoktur sizin için Ondan başka hiçbir (koruyucu, yol gösterici) 
Rehber (18/102), ve hiçbir Aracı (39/44)! Öyleyse, hala “Anış” (=39/23) almayacak mısınız? 
5-  (Đşte), çekip çeviriyor (O) tüm o emri gökten yere doğru; sonra yükselip çıkıyor (bunlar)  
Ona doğru, bir gün içinde, ölçüsü bin sene olan, sizin o saydıklarınızdan. 
6-  (Đşte) budur (Al-lah), bilenidir (tüm) o görünmezin ve tanık olunanın (10/61);  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece o sol tarafta da-- en Üstündür, --o sağ tarafta da-- 
en Acıyandır (26/8-9)! 
7-  O Kimse ki (böylece) güzel kıldı o her istemi, --(en başta, yine özellikle böylece anatomik, 
genetik açıdan insanların “benzeri/dengi” topluluklar olarak)-- yarattığı onları (6/38).  
Ve (böylelikle de) başladı --(en sonunda en güzel ve dimdik bir pozisyonda kılacağı; 95/4)-- 
o insanın yaratışına --(böyle en Hikmetli bir “evrimsel yaratış” süreci içinde; 71/14 en başta 
böylece)-- bir çamurdan (=yer çamurunda mevcut tüm o elementlerden). 
 
**  Yukarıdaki Ayette, yüce Rabbimizin ilkin yaratmış olduğu o her canlı türünü mutlak “güzel” kılmış 
olduğunu (=ehsene) özellikle vurgulayıp, daha sonra ise, o en Hikmetli “evrimsel yaratış” sürecinin  
en sonunda bu kez bu insanları (bkz. 76/1) en sonra onlardan tamamen ayrıcalıklı ve üstün olarak  
“en güzel ve dimdik” bir pozisyonda kılmış olduğunu (=ahseni takvim; bkz. 95/4), ve bunun da ötesinde, 
onlara özellikle ve hassaten zihinsel kapasite ve dil öğrenme ve kullanma yetisi de bahşederek, böylece 
artık o diğer canlılardan tamamen ve tümden ayırıp özel olarak yeryüzünün “halifesi” kılmış olduğunu 
vurgulamış olması (bkz. 2/30-37 & 6/133 & 71/14 & ...), böylelikle burada yine hem yüce Rabbimizin  
bu en Hikmetli “evrimsel yaratış” mucizesine bir diğer çok önemli ve apaçık bir delil olup,  
hem de yine o Şeytanın etkisi altında kalarak tüm diğer canlı türlerini kendi gözlerinde en baştan beri 
hepten aşağı ve “çirkin” bulma hastalığına kapılan, ve dolayısıyla, insanların tüm bu diğer kendi 
gözlerinde hepten aşağı ve “çirkin” buldukları canlı türlerinden apayrı olarak ve bir anda  
Onun has çocukları olarak tıpatıp “Tanrı Suretinde” yaratılmış olduğunu iddia eden o “Mesih Deccalizm” 
ideolojilerine (bkz. 5/17-18) böylece bir büyük darbe daha vurmuş olmaktadır.  
Çünki en başta, yüce Rabbimiz yaratmış olduğu o hiçbir diğer canlı türünü Kuran-Haberde hiçbir yerde  
aşağı ve “çirkin” olarak nitelendirmemiş, sadece onları zihinsel açıdan insanlardan düşük kapasitede 
yarattığını vurgulayıp, dolayısıyla, kendileri şimdi bu en hikmetli “Evrimsel Yaratış” yoluyla bedensel ve 
zihinsel açıdan tamamen ayrıcalıklı ve üstün “en güzel ve dimdik” insan mertebesine yükseltildikleri 
halde, --(yüce Al-lahın buradaki bu Đlahi Mesajına kulak vermedikleri için)-- hala çok uzaklarda kalıp 
bedensel ve zihinsel olarak bu tip diğer canlı türlerinin yaşam tarzlarını taklit etmeye kalkan insanlar 
bundan ötürü şiddetle kınanmışlar ve  
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--(bu tavırlarından en kısa bir zamanda vazgeçip, burada derhal ve doğrulukla böylece yüce Al-laha 
yönelmedikleri takdirde; 3/89)-- sonunda da mutlak cehennemle vadolunmuşlardır (bkz. 7/179 &  
5/60 & 62/5 & ...), fakat o diğer canlı türlerinin hiçbiri ise bundan (bedensel olarak “güzel,” ancak 
zihinsel olarak böylece “düşük”  yaratıldıklarından) ötürü asla kınanmamışlar, ve sonunda da hepsi 
böylece yüce Al-lahın katında (=cennette) toplanmakla vadolunmuşlardır (bkz. 6/38 X 11/119)!              
 
8-  Sonra devam ettirip kıldı o (insan türünün) neslini bir özden, bayağı bir sudan (=meni). 
9-  Sonra böylece (ana rahminde) biçimlendirdi onu, ve üfledi onun içine Kendi o “ruhundan!”   
Ve (böylece) kıldı sizin için --iki taraflı-- işitme (organları), ve gözler, ve zihinler (=beyinler); 
(ama) azıcık dışında --(şimdi, bunları burada gerektiği gibi kullanarak)-- hala şükretmiyorsunuz   
(16/78)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayette (9), yüce Rabbimizin şimdi tüm insanlara, ana rahminde iken, bilhassa onları 
orada böylece “biçimlendirip insan şekline getirince” (=sevvake reculen; 18/37), derhal o Kendi 
“ruhundan” üflediğini öğreniyoruz. Öyleyse, burada bahsedilen bu “ruh” yine daha önce en başta  
hz. Ademe üflenip öğretildiği işaret edilen o “ruha,” yani o “isimlere” bir atıf olabilir (15/29 = 2/31-34), 
ki bu durumda her insanın ana rahminde bu döneme ulaşınca, bu “isimleri” öğrenme yetisinin böylece 
potansiyel olarak kendi zihnine de üflenip yerleştirilmi ş olduğunu çıkarabiliriz; ve/veya da yüce Al-lahın 
o “Ben sizin tek Rabbiniz değil miyim?” mesajına da bir atıf olabilir (7/172), ki bu durumda her insanın 
ana rahminde bu döneme ulaşınca, böylece bu “mesajı” içgüdüsel olarak anlayıp orada böylece de 
cevaplama yetisine (=7/172) kavuşmuş olduğunu da çıkarabiliriz. Çünki bu “ruh” ifadesinin  
Kuran-Haberde en baştan beri hassaten yüce Al-lahtan vahyedilmiş herbir özel “kelimeyi, ve/veya 
mesajı” kastettiğini buradan açıkça öğrenmiş oluyoruz, en başta (bkz. 42/52)!   
 
10-  Ve dediler (onlar): Yani (şimdi) biz --(burada vefat edip de)-- gömülüp gittiğimiz zaman mı  
o yerin içinde, şüphesiz biz mi --(öte tarafta, böylece ve hemen)-- yeni bir yaratılış içinde 
(uyandırılıyor) imişiz (36/48-54)? Hayır, onlar (şimdi, burada) Yetkelerine (böylece) kavuşma 
hakkında (10/15) inkarcılardır! 
11-  De ki: (Evet, ilkin) vefat ettirecek (burada) sizi o ölüm meleği, o kimse ki sorumlu kılındı 
sizin üzerinize, sonra da siz --(öte tarafta, o Cehennemde, veya o Cennette, böylece ve derhal) 
Yetkenize doğru döndürüleceksiniz (16/28-29 X 32)! 
12-  Ve eğer görsen, o zaman bu cürümkarlar (7/40), başlarını eğmişler (iken) Yetkelerinin 
önünde, (şöyle diyerek): Yetkemiz, işte, (şimdi) gördük ve işittik! Öyleyse, (lütfen) geri döndür 
bizi, ki (o dünyada) derhal “çalışalım” (böyle) bir Düzelticilik için (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o herbir Dosdoğru “çalışmaya” bir 
atıftır burada böylece yine, en ilkin: 2/25-26); (çünki) şüphesiz biz artık (kesin bir inançla) 
odaklanıcılarız (X 6/27-28)!  
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13-  Ve eğer isteseydik, mutlaka verirdik (Biz) şimdi her cana o “Đletisini” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23).  
Ve fakat hak oldu bu deyiş Benden: Mutlaka dolduracağım (Ben) o batağı, --(böyle kalleş; 2/26 
ve gaddar; 22/72 ve hastalıklı; 74/31 ve zorba; 60/2 ve büyüklenici; 39/59 ve kendi yüreğinde  
en baştan beri bu Mesaja karşı böylece ve ebeden katı ve inatçı; 41/5 & 18/57 davranacak olan)--   
o cinlerden ve insanlardan, topluca! 
14-  Öyleyse, haydi tadın (şimdi), unuttuğunuzdan ötürü bu gününüze kavuşmayı (20/126); 
(işte), şüphesiz Biz de (şimdi) böylece unuttuk sizi (20/126)! O halde, haydi tadın (şimdi)  
o sürekli çileyi, bu “çalışıyor” olduklarınızdan (23/63-67 & 41/40 & 9/37 & ...) ötürü! 
15-  Đşte, yalnızca inanır Bizim o “Đşaretlerimize” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) 
şimdi (böylece) “Anış” verildikleri zaman bunlarla, (derhal Onun huzurunda) eğilerek (yere) 
kapanan o kimseler, ve (bundan ötürü) anıp yüceltenler Yetkelerini övgüyle; ve onlar  
--(Onun bu “Đşaretlerine” karşı)-- asla büyüklenmiyor olanlar (X 39/59)! 
16-  Uzaklaşır onların yanları o yataklarından, --şimdi, 19 kodlu o Tablolar uğrunda da,  
böylece erdemlice çalışarak; 2/25-26)-- çağırırlar (iken) Yetkelerini, --o sol tarafta-- “korkarak,” 
ve --o sağ tarafta-- “umarak,” ve onları bu “beslediklerimizden” (2/25) --şimdi, yine orada da,  
o her iki tarafta-- (böylece de) harcayıp dağıtırlar (16/75)! 
17-  Artık bilemez (burada) hiçbir can, --(yüce Al-lahın katında)-- neler saklandığını onlar için  
o gözler aydınlığı (nimetlerden); (böylece) bir ödül (olarak), bu “çalışıyor” olduklarından (2/25) 
ötürü! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (16-17), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi ilkin o  
“Ulaştıran Bir Mucize,” ve sonra da o “Enfes Bir Mucize” dosyalarını muhakkak görüp bu bağlamda  
bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
   
18-  Öyleyse, şimdi (böylece) olmuş kimse bir “inanan” (2/25-26), (böylece) olmuş kimse  
gibi midir bir “kalleş” (2/26-27); asla eşit olmazlar! 
19-  Çünki işte, şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara”  
bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler; artık onlar için o barınma bahçeleri 
(var olacaktır); (böylelikle) bir mükafat (olarak), (bu) “çalışıyor” olduklarından (2/25) ötürü! 
20-  Ve ama şimdi --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” yalanlayarak, 
bunları art niyetli, çarpık ve hastalıklı bu tip metotlarla; 5/41 & 13/33 & 9/37 & ... böylece de  
haksız yere bozup geçersiz kılmaya çalışarak, böylece-- “kalleşlik” etmiş (2/26-27) o kimseler;  
artık onların barınma yerleri de o ateştir! Her vakit dilediklerinde çıkmayı oradan, derhal  
(tekrar) döndürülecekler onun içine; ve denilecek onlara: Öyleyse, haydi --(bunlardan ötürü; 
10/27 & 22/72)-- tadın (şimdi) o ateşin çilesini, o şey ki onu (böylece, hep) yalanlıyor  
idiniz (16/62)! 
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21-  Ve (şimdi) mutlaka tattıracağız (Biz) onlara bu yakın çileden (9/126 & 44/10-11)  
o büyük çileden (44/15-16) önce, ta ki onlar --(belki, şimdi böylece ve derhal  
artık vakit bunun ardından çok geç olup da, yakın bir zaman sonra o tevbe kapısı her birey için  
o kendi normal vefatı anında, veya da o vadedilmiş afet zamanında/bölgesinde böylelikle  
iyice ve tamamen kapanmadan önce; 4/18 & 44/15-16 şimdiden ve derhal Ona)-- dönerler? 
22-  Ama kim daha haksız (olabilir) şimdi (böylece) kendisine “Anış” verilmiş kimseden 
Yetkesinin o “Đşaretleriyle” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin”  
o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), sonra (derhal) yüz çevirmiş 
onlardan? O halde, şüphesiz Biz de (bu) cürümkarlardan --(bundan ötürü; 44/13-14 yakında, 
işte, böylece de)-- mutlak öç alıcılarız (44/15-16)! 
23-  Ve muhakkak verdik (Biz) Musaya o Yazıtı (=Tevrat; 5/44), öyleyse, asla olma (sen)  
hiçbir kuşku içinde şimdi (böylece) ona (=o Yazıta) kavuştuğundan (11/110), ve (çünki) kıldık 
(Biz) onu (=o Yazıtı) şimdi (böylece) bir “Đleti” (=buradaki 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisine” de en önemli bir göndermedir böylelikle yine, en ilkin: 39/23)  
-kaynağı- o Đsrail oğulları için! (=17/2)  
24-  Ve işte, (şimdi) kıldık onlardan öncüler, artık ileten bu “Emrimizle” (42/52), kararlılık 
gösterdikleri vakit, ve (böylelikle) olduklarında artık (bu) “Đşaretlerimize” (=19 kodlu, o ikişerli,  
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 6/4 = 26/5) böylece (kesin bir inançla) odaklanıyorlar (=4/162 & Đşaya 10/21-22)!  
25-  Şüphesiz Yetken, (işte), artık O ayırt edecektir onların arasında, o kalkış gününde, şimdi  
onun hakkında (böylece) çelişkiye düşüyor oldukları (bu şeyde) (4/161 X 4/162)! 
26-  Öyleyse, (şimdi) hala iletmedi mi onlar için, nice yıktık (Biz) onlardan önce, o nesillerden,  
ve (işte), yürüyorlar (şimdi) onların o yerleşkeleri içinde (20/128)?  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak “Đşaretler” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7) vardır! 
Öyleyse, hala --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafı-- işitmeyecekler mi? 
27-  Ve görmediler mi, şüphesiz Biz sürüyoruz o suyu çorak bir yere doğru, ve çıkarıyoruz 
onunla ekinler, ki şimdi (böylece de) yiyor ondan o davarları, ve (kendi) canları da (20/53-54)?  
Öyleyse, hala --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafı-- görmeyecekler mi? 
28-  Ve ama (hala) diyorlar: O halde, ne zamanmış --(Al-lah katından gelecek)-- o (azaplı) 
açıveriş, eğer doğrular idiyseniz? 
29-  De ki: --(Al-lah katından gelecek)-- o (azaplı) açıveriş gününde (23/77), artık asla  
fayda vermeyecek şimdi (böylece) inkar etmiş (74/31) o kimselere (bu) inançları (4/18), ve  
(o vakit) onlar artık asla ertelenip gözetilmeyecekler (14/44)! 
30-  Öyleyse, (şimdi) yüz çevir (sen) onlardan, ve gözleyiver (44/10-16 & 8/50-51); şüphesiz 
onlar da gözlemektedirler (52/30-31)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Ey havadisçi, öyleyse, artık (böylece, ve her daim) sakın Al-lahtan (2/177), ve asla uyma  
o inkarcılara (2/26-27), ve de o ikiyüzlülere (4/142-143)! (Çünki) şüphesiz, Al-lah --şimdi, o sol  
tarafta da-- en Bilendir, --o sağ tarafta da-- en Buyurgandır! 
2-  Ve (böylece) izle o esinleneni sana doğru (43/43-44) Yetkenden. Şüphesiz, Al-lah (tüm) o 
“çalıştıklarınızdan” (2/25) haberdardır! 
3-  Ve (her daim) güvenip dayan Al-laha; ve (çünki) yeter Al-lah --(tüm inananların böylece  
her vakit sadece Kendisine dayanıp güvenecekleri; 3/160 en sağlam)-- bir dayanak (olarak)! 
4-  Đşte, kılmadı Al-lah bir adam için iki kalp onun o göğüs boşluğu içinde; ve öyleyse,  
(işte), kılmadı (şimdi) o eşlerinizi de, o kimseler ki --(cinsel açıdan kendilerinden böylece  
pek hoşlanmadığınız için; 4/19)-- sırt çeviriyorsunuz onlara --(sanki onlar size cinsel açıdan 
böylece ebeden çirkin ve yasak kılınmış olan; 4/23)-- o sizin anneleriniz (imiş gibi);  
ve (işte), kılmadı o evlatlıklarınızı da --(mirasta şimdi diğerleriyle aynen ve böylece eşit olarak 
pay sahibi kılmakla mutlak yükümlü olacağınız; 4/11)-- o sizin (öz) oğullarınız/kızlarınız  
(imiş gibi).  
Öyleyse, bunlar sadece sizin --(yalan ve boş yere iddia edip öne sürmüş olduğunuz, geçersiz)-- 
deyişlerinizdir (kendi) ağızlarınızla. Ve Al-lah (böylece) deyip ortaya koyar o “Gerçeği” (39/41), 
ve O, --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece  
yine, en ilkin-- “iletir” o yola (29/69)! 
5-  Öyleyse, artık çağırın o (evlatlıklarınızı) onları o kendi (öz) babalarına (nispet-kayıt ederek); 
(çünki) bu, daha/en adaletlidir Al-lahın katında. Ama eğer hiç bilmiyorsanız o (öz) babalarını,  
o halde, artık onlar sizin kardeşlerinizdir o “Ergi” (3/84) içinde, ve (dost, arkadaş) 
rehbercileriniz. Ve yoktur sizin üzerinize (herhangi) bir günah kendisinde hata ettiğiniz 
konularda, ve fakat ancak kasıtlı olarak yaptıklarında o kalplerinizin --(kesin günah kazanmış 
olursunuz). Ve Al-lah --(bunun ardından, ancak bu takdirde; 4/17 & 3/135)-- en bağışlayıcıdır,  
en acıyandır. 
6-  Đşte, bu havadisçi (=Misak Elçisi; 7/158) şimdi daha yakındır (tüm) o inananlara o kendi 
canlarından, ve (dolayısıyla) onun --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgelerdeki--                    
o “eşleri” (=2/25) (böylece de) onların “esaslarıdır/analarıdır” (=3/7 & 43/4)!  
Ve o rahim sahipleri (=kan akrabaları), işte, onların bazısı --(özellikle mirasta, ve de öncelikli 
yardımlaşmada)-- daha yakındır bazısına, Al-lahın bu “Yazıtı” içinde, o (kan akrabası olmayan 
tüm diğer) inananlardan ve o göç etmişlerden; sadece (müstesna) --(dilediğiniz her vakit)-- 
yapmanız --(gönülden kopan ekstra bir vasiyet; 4/11 veya da yardım o kan akrabası olmayan  
tüm diğer)-- (dost, arkadaş) rehberlerinize de, tanınmış pratik üzere.  
Đşte, bunlar (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o hepsine de  
bir atıftır böylece yine, en ilkin; 2/25) o “Yazıtın” (39/23) içinde --(yüce Al-lahın katındaki  
o esas/ana Nüshada; 43/4 halihazırda böylece de)-- kayıtlıdır (56/77-80)! 
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7-  Ve hani, bir zaman almıştık (Biz) o havadisçilerden o misaklarını: Senden, ve Nuhtan,  
ve Đbrahimden, ve Musadan, ve Meryem oğlu Đsadan.  
Ve işte, (böylece) almıştık onlardan (böyle) kesin bir misak (=3/81)! 
8-  (Öyle ki), artık soracaktır --(yüce Al-lah, ileride bunun vakti geldiği zaman)-- o doğrulara  
(bu konudaki) doğruluklarından; ve hazırladı O (bu konudaki) inkarcılara da acıklı bir çile  
(bkz. Kuran-Haber 18/83-98 & Ata Peygamberlerin Sözleri 15/10 = 26 & Musa Peygamberin 
Sözleri 33/15-16)! 
 
**  Yine içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Günün (=BinYılın) ileride iyice ortalarına veya da  
sonlarına doğru --(temelde hz. Davudun, ve hz. Muhammedin, ve hz. Benyaminin, ve de hz. Yusufun  
-üzerlerine Selam olsun- soyundan çıkarılıp gönderileceği)-- böylece muhakkak vadedilmiş olan bu  
en kıdemli ve nihai “Misak Elçisi/Mesajı” (bkz. 3/81-82) geldiği vakit, artık bunun akabinde ve ahirette  
--(hz. Đbrahim & hz. Đshak & hz. Yakup kanalında; 38/45)-- böylece “usulen” esasta hz. Yusufun (üzerine 
Selam olsun) evinden olarak da kayıtlanıp (bkz. 18/83-98),  
böylece de şimdi burada --(temelde hz. Davudun, ve de hz. Muhammedin -üzerlerine Selam olsun- 
soyundan çıkarılıp)-- gönderilmiş olan, ve bunun akabinde ve ahirette --(yine hz. Đbrahim & hz. Đshak & 
hz. Yakup kanalında; 38/45)-- böylece yine “usulen” esasta hz. Davudun (üzerine Selam olsun) evinden  
olarak da kayıtlanmış olacak (bunun burada özellikle ve sadece “usulen” neden şimdi muhakkak böyle  
kayıtlanmış olması gerektiğinin o en önemli nedenini idrak edebilmek için, lütfen, şimdi hem de bkz. 
33/40) bu en kıdemli ve öncü “Misak Elçisinden/Mesajından” o vakit artık bu --(şimdiden o vakte kadar  
tüm dünya halklarına hitap edecek olan)-- dini mülk/yönetim alınıp, artık bunun gerçek sahibine (bkz. 
18/83-98) o vakit böylece teslim edilmiş olacaktır, yüce Al-lahın izni ve bu emriyle (bkz. Ata 
Peygamberlerin Sözleri 15/10 = 26 & Musa Peygamberin Sözleri 33/15-16)! 
Bu konuda, hz. Muhammedin (üzerine Selam olsun) ileride (yine o biricik kızı Fatıma Zehra) soyundan 
geleceğini işaret ettiği, ve hz. Yusufu da (üzerine Selam olsun) bu bağlamda en şerefli bir ata Peygamber 
olarak önemle anıp işaret ettiği o en manidar gaybi haberlerine de tanık olabilmek için, lütfen, şimdi  
hem de özel olarak ayrıca ve dikkatle bkz. (18/83 & Buharide kayıtlı tüm o ilgili mübarek Hadisler).       
 
9-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık anın Al-lahın bu “Armağanını” (93/11) sizin üzerinize! 
Hani, o zaman geldiydi size o ordular; ve gönderdik (Biz de) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- 
onların üzerine bir rüzgar, ve “ordular” (o ana kadar) göremediğiniz onları! Ve (işte), Al-lah 
(tüm) o “çalıştıklarınızı” (2/25) görendir! 
10-  O zaman geldiydiler (onlar) size --şimdi, orada da, o üst bölgede-- hem yukarınızdan, ve 
hem de --o alt bölgede-- sizden aşağıda (olarak). Ve o zaman --o sol tarafta-- kaydıydı o gözler,   
ve --o sağ tarafta-- ulaştıydı o kalpler gırtlaklara; ve (bir kısmınız) sanıyordunuz Al-lah 
hakkında, (çeşitli) sanılarla! 
11-  Orada, (böylece) test edildi o inananlar, ve sarsıldılar, şiddetli bir sarsılmayla! 
12-  Ve (işte) o zaman, diyordu o ikiyüzlüler (4/143), ve kalplerinin içinde (böylece) bir hastalık  
olan (74/31) o kimseler: Söz vermemiş (meğer) bize --şimdi, yine orada da-- Al-lah ve o 
gönderilmişi (=Misak Elçisi), sadece bir kandırmacayı! 
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13-  Ve o zaman, (şunu) dedi bir zümre, onlardan: Ey bölge halkı, yoktur artık --şimdi, orada da,  
o üst bölgede-- ayakta kalış sizin için; o halde, haydi derhal dönün! Ve izin istiyordu onlardan  
bir bölük (bu) havadisçiden, (şöyle) diyerek: Şüphesiz, evlerimiz açıktadır! Ama değildi onlar 
açıkta; onlar (böylece) mutlak diliyorlardı, sadece bir kaçışı! 
14-  Ve eğer (o vakit) girilseydi onların üzerine onun sınırlarından, sonra sorulup istenseydi 
onlardan --şimdi, orada da, o alt bölgede-- (böyle) bir bozuculuk (3/7 & 9/47), mutlaka (hemen) 
geliverirlerdi ona, ve geri kalmazlardı ondan, sadece kolaycacık! 
15-  Ama muhakkak ahid vermişlerdi Al-laha, daha önce, asla dönmeyecekler (diye) arkalarını. 
Ve öyleyse, Al-lahın (bu) “ahdi” (2/26-27) mutlak sorulacaktır! 
16-  De ki: (Đşte), asla fayda veremez size o kaçış, eğer --şimdi, 19 kodlu o Tablolar uğrunda 
çalışmayıp da-- (böylece) kaçarsanız --o sol tarafta, o alt bölgedeki-- o “ölümden,” veya  
--o sağ tarafta, o üst bölgedeki-- o “savaştan” (4/74)! Ve (çünki) o zaman (bu dünyada) 
geçimlendirilmeyeceksiniz (siz), sadece azıcık (9/38)! 
17-  De ki: O halde, (şimdi) kimdir o kimse ki, koruyacakmış sizi Al-lahtan, eğer dilerse (O) 
sizin için bir çirkinlik, veya dilerse sizin için bir acıma? Ve öyleyse, asla bulamayacaklar 
kendileri için Al-laha karşı (ne) bir (koruyucu, yol gösterici) rehber (18/102), ve (ne de)  
bir yardımcı (7/197)! 
18-  Muhakkak biliyor Al-lah (şimdi) o alıkoyup geri bırakanları, (sizin) içinizden, ve (şöyle) 
diyenleri o kardeşlerine: Öyleyse, haydi (siz de) gelin bize doğru! Ve onlar kendileri asla 
gelivermezler --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o her iki taraftaki-- o “zorluğa,” sadece  
azıcık (9/42)! 
19-  Doyumsuzdurlar sizin aleyhinize. Ve geldiği zaman bir korku, gördün onları gözlüyorlar 
(iken) sana doğru, dönüyor (olarak) gözleri, o kimse gibi ki, sanki kaplanıp bürünüyordu (bir 
baygınlık) onun üzerine, o ölüm (korkusundan) dolayı. Ama gittiği zaman o korku, (derhal) 
yaraladılar sizi keskin dillerle, doyumsuzlar olduklarından o (dünyevi, maddi) iyiliklere.  
Đşte, o şahıslar (gerçekte) inanmadılar, ve (bundan ötürü) boşa çıkardı Al-lah onların  
(tüm) o çalışmalarını (47/28)! Ve bu, Al-lah için --(onların bu yaptıklarına tam ve en adil  
bir karşılık olarak; 4/141-142 böylece de)-- kolaydır (47/26-28). 
20-  Sanıyorlardı (onlar) o tayfaların gitmediklerini; ve eğer (tekrar) geliverse o tayfalar, 
arzuluyorlardı, keşke şüphesiz onlar da dışarıda (olsaydılar) o Arapların içinde, (böylece)  
soruyorlar (iken) sizin o havadislerinizden (9/97-98)! Ve eğer olsaydılar sizin içinizde,  
zaten (yine) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o her iki tarafta da-- “savaşmazlardı” (9/111), 
sadece azıcık! 
21-  Ama muhakkak oldu (şimdi) sizin için Al-lahın o gönderilmişinin (=Misak Elçisi; 7/158)  
(bu davranışında) güzel bir örnek (=9/88), ümit eden (tüm) o kimseler için (sizden) Al-lahı ve  
o son günü (2/62), ve (her daim) anıp yüceltmiş olanlar (için) Al-lahı, çokça! 
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22-  Ve (işte), o vakit gördüğünde o inananlar --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgede,  
o her iki taraftaki-- o tayfaları, dediler: (Đşte) budur, bize söz verdiği Al-lahın ve o 
gönderilmişinin (9/111); ve (böylece) doğru söyledi Al-lah ve o gönderilmişi (=Misak Elçisi; 
7/158)! Ve arttırmadı bu onları, (böylelikle) ancak --şimdi, o sol tarafta da-- “inançta” (74/31),  
ve --o sağ tarafta da-- “teslimiyette” (3/84)! 
23-  Đşte, o inananlardan (kadın ve erkek) öyle piyadeler (var ki), doğruladılar (böylece)  
“ahid” verdiklerini Al-laha (13/20-21)! Ve (işte), onlardan kimi (var ki), şimdi (böylece) kılıp 
bitirdi --19 kodlu o Tablolarda da, o her iki taraftaki-- o “vazifesini,” ve onlardan kimi (var ki),  
--böylelikle hala erdemlice “çalışmaya” devam edip; 2/25 yakında bitirmeyi-- bekliyor (17/84).  
Ve asla değiştirmediler onlar (bu ahidlerini; 13/20-21), hiçbir değiştirmeyle! 
24-  Bundan ötürü, (böylece) ödüllendirecektir Al-lah (bu) doğruları (39/33-35) doğruluklarıyla; 
ve çilelendirecektir o ikiyüzlüleri, eğer isterse, veya --(bu takdirde; 4/146)-- dönüp yönelecektir 
onlara. (Çünki) şüphesiz, Al-lah --(bu takdirde; 4/17)-- en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
25-  Ama işte, (böylece) çevirdi Al-lah inkar etmiş (74/31) o kimseleri, öfkeleriyle; erişemediler 
onlar (böyle) hiçbir “Đyiliğe” (16/30 X 16/24)! Ve yeter Al-lah inananlara --şimdi, 19 kodlu  
o Tablolarda da-- o “Savaşta” (9/111)! Ve (işte), Al-lah --şimdi, o sol tarafta da-- en Kuvvetlidir,   
--o sağ tarafta da-- en Üstündür! 
26-  Ve indirdi (O) --şimdi, yine orada da-- onlara arka çıkmış o kimseleri de o Yazıt grubundan,  
o kalelerinden, ve atıverdi onların kalplerinin içine endişeyi; dolayısıyla, bir bölüğü --şimdi,        
o alt bölgede, o sol tarafta-- “öldürüyordunuz,” ve bir bölüğü --o alt bölgede, o sağ tarafta-- 
“tutsak alıyordunuz!” 
27-  Ve (böylece de) mirasçı kıldı sizi --o üst bölgelerde-- onların o yerine, ve (böylece) --o sol 
tarafta da-- o “diyarlarına,” ve --o sağ tarafta da-- o “mallarına;” ve --o alt bölgede-- bir yere de,  
ayak basmadığınız ona! Ve Al-lah (böylece) her istem üzerinde tam ölçücüdür! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (25-27), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Şanlı, ve de  
Đstisnai Bir Mucize,” ve sonra da o “Enfes, ve de Parıltılı Bir Mucize” dosyalarını da muhakkak görüp  
bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
28-  Ey havadisçi, öyleyse, (şimdi) --19 kodlu o Tablolardaki-- o “eşlerine” de ki: Eğer diliyor 
idiyseniz bu yakın hayatı, ve onun süsünü, öyleyse, haydi çıkıp gelin, geçimlendireyim sizi,  
ve --o alt bölgede, o her iki tarafta-- salıvereyim sizi, hoş bir salıvermeyle. 
29-  Ama eğer diliyor idiyseniz Al-lahı ve o gönderilmişini (=Cebrail; 2/97), ve o sonraki diyarı,  
şüphesiz, Al-lah sayıp hazırladı --o üst bölgede, o her iki tarafta-- o güzellik edicilere (39/34), 
sizden, koca bir ücret! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (28-29), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o  
“Şanlı Bir Mucize” dosyasını --orada, yüce Rabbimize ait 19 kodlu, o ikinci muhteşem Tabloyu-- 
muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
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30-  Ey havadisçinin --(en yakın destekçileri, yardımcıları olan)-- o kadınlar, o halde, --(şunu da  
en baştan bilin ki)-- artık/eğer (bunun ardından) kim getirirse sizden açık bir ahlaksızlık (7/28), 
katlanır onun için o çile, iki kat! Ve bu, Al-lah için --(Onun bu en temel ve en adil değişmez  
Đlahi prensibinden ötürü; 5/115)-- kolaydır. 
31-  Ama (şimdi) kim de (gönülden) itaat ederse, sizden, Al-lah için ve o gönderilmişi  
(=Cebrail; 2/97), ve (her daim) “çalışırsa” (böyle de) bir Düzelticilik için (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru herbir “çalışmaya” da  
bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26), vereceğiz (Biz) ona o ücretini, iki defa/kat!  
Ve hazırladık (Biz) onun için (böyle) şerefli bir besin (38/50-54)! 
32-  Ey havadisçinin --(en yakın destekçileri, yardımcıları olan)-- o kadınlar, öyleyse, artık 
değilsiniz siz (diğer) kadınlardan biri gibi (9/122). Öyleyse, eğer sakındıysanız, artık asla titrek 
söylemeyin o deyişi, yoksa --(sizi kendileri gibi böyle inkarcılığa çevirmeyi; 3/100)-- umut eder 
kalbinin içinde (böyle) bir hastalık (olan) o kimseler (74/31). Öyleyse, artık (dosdoğru) deyin,  
o tanınmış “Deyişle” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Deyişine” de bir atıftır 
burada böylece yine, en ilkin: 69/40-43)! 
33-  Ve --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) böylece tasdik edip 
üzerinde böylelikle erdemlice çalışmak üzere (39/33-35)-- vakarla oturun o (kendi) evlerinizde, 
ve (gereksiz yere) çıkıp boş lakırdıya kapılmayın, o önceki cehalet (döneminin; 62/2) o boş 
lakırdılarıyla (25/63-64)! Ve artık (her daim) ayakta tutun o (namaza durup, Onu) destekleyişi 
(2/238) ve verin o arınma payını (8/41), ve (böylece de) uyun Al-laha ve o gönderilmişine 
(=Misak Elçisi; 5/92)!  
Yalnızca diliyor Al-lah (böylece) gidermeyi sizden (tüm) o pisliği, ey o “Evin” (=3/96) halkı  
(22/26-27), ve (böylece de) arındırmayı sizi, (tam) bir arındırışla (8/11)! 
34-  Ve öyleyse, artık (daima) anın o aktarılanları o (kendi) evlerinizin içinde Al-lahın  
(bu) “Đşaretlerinden” (6/4 = 26/5), ve (bu) “Buyurudan” (17/29-39)! Đşte, Al-lah artık (böylece)  
--şimdi, o sol tarafta da-- en Lütufkardır, --o sağ tarafta da-- en Haberdardır! 
35-  Şüphesiz, --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da, böylece sollu & sağlı olarak-- 
o erkek (Ona) teslim olmuşlar, ve o hanım (Ona) teslim olmuşlar (3/84),  
ve o erkek (Ona) inananlar, ve o hanım (Ona) inananlar (2/285),  
ve o erkek (Ona) boyun eğiciler, ve o hanım (Ona) boyun eğiciler (39/9),  
ve o erkek doğrular, ve o hanım doğrular (39/33),  
ve o erkek (Onun yolunda) kararlılık göstericiler, ve o hanım (Onun yolunda) kararlılık 
göstericiler (76/24),  
ve o erkek (Ona) derin saygı duyucular, ve o hanım (Ona) derin saygı duyucular (23/2),  
ve o erkek (Onun uğrunda) bağış yapıcılar, ve o hanım (Onun uğrunda) bağış yapıcılar (9/60),  
ve o erkek (Onun için) oruç tutanlar, ve o hanım (Onun için) oruç tutanlar (2/184),  
ve o erkek koruyucular ırzlarını, ve o hanım koruyucular (23/5-6),  
ve o erkek anıp yücelticiler Al-lahı, çokça, ve o hanım anıp yücelticiler (7/205);  
işte, artık sayıp hazırladı Al-lah onlar için (böyle) bir bağışlanma, ve koca bir ücret (29/58)! 
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36-  Ve asla olacak (iş) değildir (burada) hiçbir erkek inanan için, ve hiçbir hanım inanan (için),  
kılıp bitirdiği zaman Al-lah ve o gönderilmişi (=Cebrail; 2/97) --(özellikle, gökteki o en asli ve 
dosdoğru Nüshada halihazırda böylece mevcut olan; 56/77-80)-- bir “Emri” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Emrine” de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 
42/52), artık olması onlar için seçimin, (burada) bu kendi emirlerinden (34/50 & 17/84)!  
Ve her kim (bu hususta) baş kaldırırsa Al-laha ve o gönderilmişine (=Cebrail; 2/97), artık o 
muhakkak sapmıştır, (böyle) açık bir sapmayla (28/68)! 
 
**  Yüce Rabbimize ait 19 kodlu, tüm bu muhteşem Planlamaların herbiri, en başta böylelikle yalnızca  
ve hassaten Kendi emriyle, o kulu Cebrail (üzerine Selam olsun) tarafından aynen ve böylece 
Kendisinden alınıp, sonra yine yüce Al-lahın katında mevcut olan o “Korunmuş Levhada” (=Levhi 
Mahfuz) en başta, böylece hz. Cebrail --ve onun emrindeki tüm o diğer görevli melekler vasıtasıyla da-- 
saklanmış ve korunmuş olduğu için (bkz. 85/21-22 & 56/77-80), oradaki bu asli ve en doğru Nüsha 
yukarıdaki Ayette böylece en başta ve bilhassa “Al-lah ve o gönderilmişi (=Cebrail) tarafından böylece 
kılınıp bitirilmiş bir Emir” olarak anılmaktadır. (Bu hususta, lütfen, şimdi ayrıca hem de bkz. 69/40-43)  
Bunun ardından, buradaki bu Misak Elçisi ve şimdi bu hususta onu izleyen tüm o erdemli Đnananların 
burada yapmış olacakları tüm bu erdemli “çalışmalarda” (2/25-26) ise, elbette yer yer --yukarıdaki o  
en asli ve dosdoğru Nüshaya göre-- bazı hatalar yapmış olmaları da mümkün ve mukadder olabileceği 
için (bkz. 34/50 & 17/84), tüm bu inananlar şimdi yüce Al-lahın katındaki o en asli ve dosdoğru Nüshayı 
böylece yalnızca ve hassaten yüce Al-lah tarafından takdir edilip yaratılmış olan çelişkisiz ve dosdoğru 
(4/82 & 39/28), eşsiz ve biricik Planlamalar (17/88 & 11/14 & ...) olarak doğrulayıp tasdik ettikleri 
müddetçe, yüce Al-lah şimdi bu Misak Elçisinin ve bu hususta onu izleyen tüm o erdemli Đnananların 
burada yapmış olabilecekleri tüm bu tip hatalarını bağışlayacağını, ve onları çalışmakta oldukları bu şeyin 
en güzeliyle böylece ödüllendireceğini açıkça vadetmiştir (bkz. 39/33-35)!  
Ancak sadece 19 kodlu, tüm bu muhteşem Planlamaların yüce Al-lah ile hiçbir ilgisi olmayıp, bunların 
ancak insan uydurması düzmeceler olduğunu iddia edecek olan bu tarz inkarcıların (74/31 & 21/5 & 25/4) 
şimdi bunları temelden çarpıtıp geçersiz kılabilmek için kendi kafalarına göre çarpık ve bozuk bir tarzda,  
Onun iradesine tamamen aykırı, eğri ve çelişkili bir şekilde kendi hevalarından uydurarak böylece seçip 
yapmış olacakları (28/68) tüm o art niyetli, çarpık ve hastalıklı çalışmalar (41/40 & 13/33 & 9/37 & ...)  
yüce Rabbimizin katında bundan ötürü “Al-laha ve o gönderilmişine (=Cebrail) baş kaldırmak” olarak 
tanımlanıp (33/36), dolayısıyla da bunlar --(en kısa bir zamanda bu büyük kalleşliklerinden; 2/26-27 ve 
eğrilik ve haksızlıklarından; 11/18-19 vazgeçip, burada derhal ve doğrulukla böylece yüce Al-laha 
yönelmedikleri takdirde; 3/86-89)-- ileride layık oldukları bir tarzda, tam ve en adil bir cezayla böylece de 
cezalandırılacak olmalıdırlar (bkz. 40/40 = 22/72 & 10/27 & ...)!     
 
37-  Ve hani, bir zaman diyordun (sen) Al-lahın kendisine armağan ettiği o kimseye, ve senin de 
kendisine armağan ettiğin: O halde, artık yanında tut o “eşini,” ve sakın Al-lahtan!  
Ve (böylece) saklıyordun kendi canının içinde Al-lahın onu açığa vuracağı (şeyi), ve çünki 
çekiniyordun ahaliden. Ama Al-lah daha/en hak sahibidir, --(her daim, böylelikle ve sadece)-- 
Ondan ürperip çekinmene (33/39)! 
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Ve (işte), o vakit boşanıp ayrıldığında artık o “Artan” ondan tümüyle, --şimdi, 19 kodlu o  
Tablolarda, o sağ tarafta-- “eşlendirdik” (Biz de) seni onunla; ta ki olmaması için artık  
(tüm) o inananlar üzerine hiçbir sıkıntı --o sol taraftaki-- o evlatlıklarının “eşleri” hakkında, onlar  
(şimdi) böylece boşanıp ayrıldıkları zaman --orada da-- onlardan tümüyle. Ve (işte), oldu 
(böylece) Al-lahın o “Emri” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Emrine” bir 
atıftır burada böylelikle yine, en ilkin: 42/52 artık burada da böylece) mutlak yapılmış!  
38-  Yoktur bu havadisçi (=Misak Elçisi; 7/158) üzerine hiçbir sıkıntı Al-lahın --(yukarıda 
belirtilen şekilde)-- şart kıldıkları içinde, onun için. (Bu), Al-lahın prensibidir geçmiş (tüm) o 
kimselerin içinde de, daha önce. Ve çünki şimdi (böylece) Al-lahın o “Emri” (42/52)  
--Matematiksel açıdan, böylelikle-- tam olarak ölçülmüş bir ölçüyledir! 
39-  Đşte, (tüm bu gönderilmişler) o kimselerdir ki ulaştırırlar Al-lahın o gönderilerini (5/67), ve 
çekinip ürperirler Ondan. Ve asla çekinip ürpermezler (başka) hiç kimseden, sadece Al-lahtan.  
Ve (böylece) yeter Al-lah --(en üstün ve adil; 21/47)-- bir hesapçı (olarak)! 
40-  Ve değildir Muhammed (şimdi) sizin bu (erkek veya kadın) piyadelerinizden hiçbirinizin 
babası; ve fakat o Al-lahın bir gönderilmişi, ve --(hz. Đsmail & hz. Elyesa & hz. Zulkifl 
kanalından gelen; 38/48)-- o havadisçilerin de sonuncusu/mührü (idi)! Ve Al-lah (böylece)  
her istem berisinde en bilendir. 
 
**  Hz. Muhammed (üzerine Selam olsun) aslen o hz. Đbrahim & hz. Đshak & hz. Yakup kanalından 
(38/45) gelen ibrani bir Peygamber olmayıp, ve fakat böylece aslen o hz. Đsmail & hz. Elyesa &  
hz. Zulkifl kanalından (=38/48) gelen arabi Peygamberlerin sonuncusu/mührü olduğundan,  
içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda böylece hz. Davudun ve hz. Muhammedin soyundan 
geleceği vadedilmiş bu “Misak Elçisi,” bundan ötürü, bunun akabinde ve ahirette “usulen” esasta  
hz. Davudun evinden olarak da kayıtlanıp, böylece hz. Muhammedin buradaki bu hz. Đsmail & hz. Elyesa 
& hz. Zulkifl kanalındaki bu “sonunculuk/mühür” (=hatem) vasfı aynen ve böylece korunmuş olacak,  
ve daha sonra, o hz. Đbrahim & hz. Đshak & hz. Yakup kanalından (=38/45) gelen ibrani Peygamberlerin 
sonuncusu/mührü olarak gönderilecek olan o en kıdemli ve nihai “Misak Elçisi” vasıtasıyla da (18/83)  
hz. Muhammed (üzerine Selam olsun) böylece o kanalın sonunculuğu/mührü (=hatem) vasfına da  
o nihai torunu (18/83) vasıtasıyla da bu şekilde orada da kavuşturulup yüce Al-lah katından böylece  
en cömert bir şekilde “çift kat” şereflendirilmiş olacaktır, böylece bu her iki kanalda da, yüce Al-lahın  
bu izniyle (33/7-8)!       
 
41-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık anın Al-lahı (böyle) çokça anışla (7/205). 
42-  Ve (böylece de) saygılayın Onu, o erken (vakitlerde) ve o geç (vakitlerde) (20/130). 
43-  (Đşte), Odur o Kimse ki destekliyor sizi, ve (Onun) o melekleri de, ta ki artık (böylece) 
kurtarıp çıkarması için (Onun) sizi o karanlıklardan (2/78-79 & 3/78 & ...) o “Işığa” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Işığına” da bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 
4/174)! Ve çünki (O) inananlara karşı en Acıyandır (10/57-58)! 
44-  Onların kutlamaları, Ona kavuştukları o gün, (olacaktır): “Selam” (10/10)! Ve (işte), 
hazırladı (O) onlar için (böyle) şerefli bir ücret (29/58)! 
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45-  Ey havadisçi, (işte), şüphesiz Biz artık (böylece) gönderdik seni bir tanık (22/78), ve  
bir müjdeleyici (2/25) ve bir uyarıcı (40/18) olarak. 
46-  Ve (böylece) bir çağırıp (davet edici) olarak Al-laha doğru (12/108), Kendi izniyle; ve 
ışıklandırıcı bir kaynak (64/8) olarak. 
47-  Öyleyse, artık (böylece) müjdele (sen) bu inananları (2/25-26), şüphesiz onlar için Al-lahtan 
büyük bir lütuf (var olacaktır)!       
48-  Ve (ama) asla uyma bu inkarcılara (2/26-27) ve bu ikiyüzlülere (4/142-143), ve aldırma 
onların (bu) incitmelerine (15/6 & 21/5 & ...). Ve güvenip dayan Al-laha, ve (çünki) yeter Al-lah  
--(tüm inananların böylece ve her daim sadece Kendisine dayanıp güvenecekleri; 3/160  
en sağlam)-- bir dayanak (olarak)! 
49-  Ey inanmış o kimseler, nikahladığınız zaman o hanım inananları, (ama) sonra boşandıysanız 
onlarla, kendilerine (cinsel anlamda) dokunmanızdan önce, artık yoktur sizin için onlar adına 
hiçbir sayış, (böylece) onu saymanız (2/228) -gereken! Ama (böylece) geçimlendirin onları 
(2/236-237), ve sonra (böylece) ayrılın onlarla, hoş bir ayrılışla (2/232). 
50-  Ey havadisçi, (işte), şüphesiz Biz (böylece) yasal kıldık --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sol tarafta-- senin için o “eşlerini,” o kimseler ki verdin o ücretlerini, ve --o sağ tarafta da-- o 
sağ elinin gözettiklerini, Al-lahın o verdiklerinden sana; ve yine --o sol tarafta-- o amcanın 
kızlarını, ve --o sağ tarafta-- o halanın kızlarını, ve --o sol tarafta-- o dayının kızlarını, ve  
--o sağ tarafta--  o teyzenin kızlarını, o kimseler ki (Al-lahın yolunda, şimdi böylece) göç ettiler  
--orada-- seninle birlikte!  
Ve inanan bir hanım kişiyi, eğer --(yüce Al-lahtan getirmiş olduğu bu en özgün Mesaja; 16/102  
ve tüm o Đlahi emirlere her daim gönülden itaat etmek üzere, böylece)-- adadıysa o (kendi) canını  
o -melek- havadisçiye (=Cebrail; 33/31), eğer şimdi (bundan ötürü) dilediyse bu -insan- 
havadisçi (=Misak Elçisi; 7/158) onunla nikahlanmayı; böylece --(şimdi bu -insan- havadisçinin 
ömrü boyunca, başka hiç kimseyle nikahlanmamak üzere)-- has olarak senin için, (diğer) 
inananlardan öte. Muhakkak bildik (Biz) neyi şart kıldığımızı onların üzerine o eşleri hakkında, 
ve o sağ ellerinin gözetip barındırdıkları hakkında (4/22-25); ta ki (bu konuda) olmaması için  
senin üzerine (şimdi, bundan ötürü) bir sıkıntı. Ve (işte), Al-lah --(bu takdirde; 6/54 her daim)-- 
en bağışlayıcıdır, en acıyandır.  
51-  O halde, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda, o sol tarafta-- bekletebilirsin o istediğin kimseleri 
onlardan, ve --o sağ tarafta da-- barındırabilirsin sana doğru o istediğin kimseleri; ve --o alt 
bölgede-- kimi de ararsan ayrılmış olduğun o kimselerden, artık yoktur bir günah senin üzerine.  
Bu, (böylece) en yakındır aydınlanmasına onların gözlerinin, ve asla hüzünlenmemelerine;  
ve (böylece) hoşnut olmalarına onlara --orada-- (bu) verdiklerinle, hepsine! Ve Al-lah bilir  
(tüm) o kalplerinizin içindekileri. Ve işte, Al-lah (böylece) --şimdi, o sol tarafta da-- en Bilendir, 
--o sağ tarafta da-- en Ilımlıdır!  
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52-  Artık asla (nikahlanmak üzere) yasal olmaz senin için (başka) kadınlar, bu --(yukarıda  
özel olarak anılmış olan böyle tek bir salih hanımın; 33/50)-- dışında/peşinden, ve şimdi o  
--(başka kadınları da arayıp onlarla nikahlanmak için peşlerinden koşarak, böylece)-- değiştirip 
unutman --19 kodlu o Tablolarda, o sol tarafta-- o “eşleri,” eğer seni etkilemiş olsa bile  
onların güzellikleri; ancak mutlaka --yine 19 kodlu o Tablolarda, o sağ tarafta-- o sağ elinin 
“gözettikleri” --(üzerinde de böylece ve her daim yoğunlaşıp çalışmalısın sen; 2/25-26 başka 
kadınlar da arayıp onlarla nikahlanmak için peşlerinden koşmak yerine)-- (17/79 & 73/1-6)!  
Ve artık (hiç unutma ki), Al-lah her istem üzerinde (böylece) bir gözetleyicidir (=18/28)!  
53-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık girmeyin o havadisçinin konutlarına, sadece ancak izin 
verilirse sizin için; (izin verildiği takdirde de), yemeğin pişmesini bekleyiciler olmayın (orada). 
Ve fakat çağırıldığınız zaman, hemen girin, ve yediğiniz zaman da, derhal çıkıp dağılın; ve asla 
(olmayın) oturucular orada (uzun uzadıya) bir sohbet için. Şüphesiz, bu (uzun, gereksiz 
muhabbetleriniz) incitiyor idi havadisçiyi, ama o (bunu size açıkça söylemekten) utanıyordu. 
Ama Al-lah asla utanmaz --(bir “örnekleme” olarak vermekten de şimdi burada böylece de)-- 
bu “Gerçeği” (2/26)! O halde, artık --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda-- onlara (=onun o “eşlerine”) 
sorduğunuz zaman bir geçimlik, artık sorun onlara bir (hürmetsel) engel arkasından; (çünki) bu, 
daha/en temizdir --o sol tarafta-- sizin kalpleriniz için, ve --o sağ tarafta-- onların kalpleri için!  
Ve asla olacak (iş) değildir sizin için, incitmeniz Al-lahın o gönderilmişini (=Misak Elçisi; 
7/158), ve --(böyle art niyetli, çarpık ve haksız metotlar kullanarak; 13/33 & 9/37 & 5/41 & ...   
böylelikle Al-lahın asla irade edip seçmediği o bozuk ve çarpık şekillerde eşlendirip)-- 
(bozarak) nikahlamaya kalkmanız onun --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda-- o “eşlerini,” onun 
peşinden, sonsuzca (=33/36)! Şüphesiz bu, Al-lahın katında (böylece) koca (bir suçtur) (28/68)! 
54-  Eğer (şimdi) açığa vurursanız (herhangi) bir istemi, veya saklarsanız onu, (şunu iyi bilin ki), 
şüphesiz Al-lah her istem berisinde en bilendir (13/9-10). 
55-  Yoktur --(uygun ve rahat bir kıyafetle dolaşmalarında)-- bir günah onların (=tüm inanan 
kadınlar) üzerine o babalarının yanında, ve oğulları, ve kardeşleri, ve erkek kardeşlerinin 
oğulları, ve kız kardeşlerinin oğulları, ve o kadınları, ve o sağ ellerinin gözetimindeki (o 
gündelikçileri, hizmetçileri) yanında (24/31); öyleyse, artık (böylece) sakının Al-lahtan (2/177)!  
Şüphesiz, Al-lah her istem üzerinde bir tanıktır (10/61). 
56-  (Đşte), Al-lah ve (tüm) o melekleri destekliyorlar o havadisçiyi (=Misak Elçisi; 66/4);  
ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık siz de (böylece) destekleyin onu (66/4 & 7/157), ve selam 
edin, (uygun) bir selamlayışla (37/181)! 
57-  Ama şüphesiz, (şimdi) inciten o kimseler Al-lahı ve o gönderilmişini (=Cebrail; 2/98);  
işte, (bundan ötürü) lanetledi onları Al-lah bu yakın zaman, ve o sonraki zaman içinde; ve  
--(yine, bu takdirde; 4/18 şimdiden)-- hazırladı onlar için rezil edici bir çile! 
58-  Ve (şimdi) inciten o kimseler o erkek inananları, ve o hanım inananları, (gerçekte) yapıp 
işlemedikleri (bir suç) sebebiyle, artık muhakkak (böylece) yüklendiler (onlar) bir karalama, ve 
açık bir suç (24/23-25 & ...). 
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59-  Ey havadisçi, öyleyse, (şimdi) o “eşlerin” adına (33/6), ve (inananların çocukları olan  
tüm) o kızlarına ve (tüm) o inananların kadınlarına, de ki: Gereğince salsınlar kendi üzerlerine  
o dış örtülerini (=gömleklerini, ceketlerini, pardösülerini, vs.); çünki bu, daha/en yakındır  
(iffetli, erdemli kadınlar olarak) tanınmaları, ve asla incitilmemeleri için. Ve (işte), Al-lah  
--(bu takdirde; 6/54 her daim)-- en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
60-  Ama eğer (şimdi) hala caymazsa o ikiyüzlüler (4/141) ve kalplerinin içinde (böylece) bir 
hastalık olan (74/31) o kimseler, ve böylelikle --(bu “Misak Elçisi/Mesajı” aleyhine)-- devamlı 
kışkırtıcılık yapanlar o ilin (9/101) içinde, artık mutlaka göndeririz (Biz de) seni onların üzerine, 
sonra komşuluk edemezler seninle onun içinde, sadece azıcık. 
61-  Lanetlenmişler (olarak); --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgelerde-- her nerede 
yakalanırlarsa, derhal alınırlar, ve --o alt bölgede, o her iki tarafta-- öldürülürler, (böylece)  
tam bir öldürülüşle (9/111)! 
62-  Prensibidir (bu), Al-lahın geçmiş o kimselerin (=geçmişteki o elçiler ve halkları) içinde de, 
daha önce! Ve asla bulamazsın (sen) Al-lahın bu prensibinde bir değişme. 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (60-62), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o  
“Şanlı Bir Mucize,” ve sonra da o “Đstisnai Bir Mucize” dosyasını da --(orada özellikle, en ilkin yine 
hz. Davudun, ve sonra hz. Đsanın, ve de en nihai olarak yine hz. Muhammedin (a.s.) bu hususta vermiş 
oldukları o en Mucizevi gaybi haberlerini de bu açıdan özellikle ve en başta dikkatle görerek, lütfen)-- 
muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
63-  Soruyorlar sana o ahali o Saat hakkında? De ki: Onun bilgisi yalnızca Al-lahın katındadır.  
Ve (şimdi) sana idrak ettirdiği (sadece şudur): Belki de, o Saat artık (böylece de) olabilir  
pek yakında (54/1)! 
 
**  Yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde böylece büyük bir önemle haber verilip birçok kez 
vurgulanmış olan bu “Saat,” hem içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda artık böylelikle ortaya 
çıkarılmış olan bu en kritik ve önemli “Misak Elçisinin/Mesajının” şimdi hemen akabinde, yakın bir 
gelecekte vuku bulacağı bildirilmi ş olan bu gibi bazı en kritik olayların (bkz. 44/10-16 & 17/7-8 &  
9/97-98 & 52/44-47 & ...) böylece gerçekleşeceği bu “Saate,” ve hem de bunun ardından daha uzak bir 
gelecekte, tüm evrenimizin ve dünyamızın yüce Rabbimiz tarafından artık tamamen çökertilmiş olacağı  
bu gibi tüm en kritik olayların (bkz. 21/104 & 81/1-14 & 82/1-5 & ...) gerçekleşeceği o son “Saate” de 
işaret eden (yüce Rabbimiz tarafından çoğu yerde böylece) “iki anlamlı” olarak kullanılmış olan  
en önemli ve kritik bir terim olmalıdır Kuran-Haberde böylelikle, en baştan beri.      
 
64-  Şüphesiz, Al-lah --(bunlardan ötürü; 41/5 & 22/72 & 85/4-10 & ...)-- lanetledi şimdi (böyle) 
inkarcıları (74/31); ve --(yine, bu takdirde; 4/18 şimdiden)-- hazırladı onlar için bir çılgın alev; 
65-  --(yine, bundan ötürü; 6/27-28)-- sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde, sonsuzca! Öyleyse,  
artık asla bulamayacaklar (orada) kendilerine (ne) bir (koruyucu, yol gösterici) rehber (18/102), 
ve (ne de) bir yardımcı (7/197)!      
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66-  (O) gün, evrilip çevrildiğinde (onların) yüzleri o ateşin içinde, diyecekler: Ah keşke, 
(böylece) uysaydık Al-laha, ve uysaydık o gönderilmişe (=Misak Elçisi; 5/92)! 
67-  Ve dediler: Yetkemiz, şüphesiz biz uyduk (bu) efendilerimize ve büyüklerimize (9/31 & 
42/21), ve onlar (böylece) saptırdılar (6/25-26) bizi (bu) “yoldan” (12/108 & 9/111)! 
68-  Yetkemiz, öyleyse, (ne olur) şimdi ver onlara iki kat o çileden; ve lanetle onları, büyük  
bir lanetlemeyle (7/38-39)! 
69-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, asla olmayın (böylece) incitmiş o kimseler gibi  
Musayı (61/5); ve beri tutup (temize çıkardı) onu Al-lah o dediklerinden! Ve (çünki) Al-lahın 
katında --(bunlardan ötürü; 19/51 & 28/16-17 & 20/97-98 & 14/8 & ...)-- bir yüzakı idi (o).  
70-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık (her daim, böylece) sakının Al-lahtan (2/177); ve 
(daima) deyin --(her tür kötülükten caydırıp)-- set çekici bir deyişi (3/110), 
71-  (ki) düzeltip doğrulasın (O da) sizin için tüm o “çalışmalarınızı” (17/84), ve (böylelikle) 
bağışlasın sizin (tüm) o kusurlarınızı (3/135-136). Ve artık her kim uyarsa (böylece) Al-laha ve  
o gönderilmişine (=Misak Elçisi; 5/92), muhakkak başarıya ermiştir (o), koca bir başarıya  
erişle (57/12)! 
72-  Şüphesiz Biz sunduk o “Emaneti” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Emanetine” de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 8/27) ilkin o göklere ve yere, ve  
o dağlara; ama onlar reddettiler yüklenmeyi onu, ve paniklediler ondan (59/21)!  
Ve (akabinde) yüklendi onu insan; fakat şüphesiz o (şimdi) oldu (bu “Emanetine” karşı,  
böylece) --o sol tarafta da-- pek haksızlık edici (11/18-19), --o sağ tarafta da-- pek cahillik  
edici (6/111-113)! 
73-  Öyleyse, artık --(yine, bu takdirde; 4/18 sonunda böylece)-- çilelendirecektir Al-lah o erkek 
ikiyüzlüleri ve o kadın ikiyüzlüleri (4/142-145), ve o erkek ortak koşucuları ve o kadın  
ortak koşucuları (42/21 & 13/33); ama dönüp yönelecektir Al-lah o erkek inananlara ve o hanım 
inananlara (2/25-26)! Ve (çünki) Al-lah --(yine, bu takdirde; 25/70-71 burada böylece)-- 
--şimdi, o sol taraftan ötürü de-- en Bağışlayıcıdır, --o sağ taraftan ötürü de-- en Acıyandır! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  (Tüm) övgü Al-lah içindir (18/1); o Kimse ki, Ona aittir (tüm) o göklerin içindekiler, ve  
o yerin içindekiler (16/49-50). Ve Onun içindir (tüm) övgü o sonraki zaman içinde de (28/70)!  
Ve işte O, (böylece) --şimdi, o sol tarafta da-- en Buyurgandır, --o sağ tarafta da-- 
en Haberdardır! 
2-  Bilir (O) her gireni o yerin içine, ve çıkanı ondan; ve her ineni o gökten, ve yükseleni oraya. 
Ve işte O, (böylece) --şimdi, o sol tarafta da-- en Acıyandır, --o sağ tarafta da--  
en Bağışlayıcıdır! 
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3-  Ama (şimdi) dediler (böylece) inkar etmiş (74/31) o kimseler: Asla gelivermeyecek bize  
o Saat! De ki: Evet, ve Yetkeme (andolsun ki), mutlaka --(yakında da; 54/1)-- böylece 
geliverecektir o size (33/63), Bilenidir (O) geleceğin! Asla kaçıp saklanamaz Ondan tek bir  
zerre (=tek bir protona da bir atıf olmalıdır bu ifade burada böylece) ağırlığınca (bir şey) ne o 
göklerin içinde, ve ne de o yerin içinde. Ve yoktur ki daha küçüğü bundan, veya daha büyüğü, 
illaki --(onların hepsi de, Onun katında)-- açık bir yazıtın içinde (sayılı ve kayıtlıdır; 72/28)! 
4-  Öyleyse, artık ödüllendirecektir (O) şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için 
“çalışmış” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak  
o Dosdoğru “çalışmalara” bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseleri.  
O şahıslar, (işte), onlar için böylece (var olacaktır) bir bağışlanma, ve şerefli bir  
besin (38/49-54)! 
5-  Ama şimdi (böylece) çabalamış o kimseler o “Đşaretlerimiz” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 6/4 = 26/5) hakkında, (Bizi) böylece --(art niyetli, çarpık ve hastalıklı bu tip  
metotlarla)-- aciz bırakabilmeleri için (41/40 & 13/33 & 5/41 & ...); o şahıslar, (işte), onlar için  
--(bunlardan ötürü; 22/72 bu yaptıklarına tam ve en adil bir karşılık olarak; 40/40 böyle de)-- 
bir çile (var olacaktır) acıklı bir iğrençlikten (22/19-22 & ...)! 
6-  Ve görüyor (şimdi) kendilerine (böylece) “bilgi” verilmiş (17/107-108) o kimseler, sana  
indirilmiş bu şey (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır yine, 
en başta, burada böylece indirilmiş olan: 39/23) Yetkenden, işte, o (böylece) bir “Gerçektir;”  
ve (böylece de) iletmektedir artık o yordamına (6/161) doğru --şimdi, o sol tarafta da-- 
o en Üstün, --o sağ tarafta da-- o en Övülen (Al-lahın)! 
7-  Ama (şimdi) dediler (böylece) inkar etmiş (74/31) o kimseler: O halde, gösterelim mi (biz) 
(şimdi) size bir adamı, havadis veren size: (Ölüp) dağıldığınız zaman siz (burada toprağın 
altında) tam bir dağılışla, şüphesiz siz --(buradaki o vefatın hemen ardından, öte tarafta,  
o Cehennemde, veya o Cennette; 16/28-29 X 32 zaten böylece ve derhal)-- yeni bir yaratılış 
içinde --(orada böylece uyandırılıyor imişsiniz) (36/48-54)? 
8-  Uydurdu o (böylece) Al-lah üzerine yalanı, ya da o bir cinlenmiştir! Hayır, (şimdi) 
inanmayan o kimseler o sonraki zamana (=içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Gün: yani 
BinYıllık (22/47) bu son zamana dair de en önemli bir atıftır burada yine böylece; 6/92) bir çile 
içindedirler, ve (böylece de) uzak bir sapkınlık (6/111-113)!  
9-  Öyleyse, hala bakıp görmediler mi (onlar) o ellerinin arasındakilere ve ardlarındakilere doğru,  
o gökten ve yerden? Eğer istersek, (şimdi) geçiririz (Biz) onları o yere, veya (böylece) düşürürüz 
onların üzerine bir parça o gökten (52/44-45)!  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” o (her) birine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin:  
6/4 = 26/5) vardır, artık o her (Ona) yönelici (13/27) hizmetkar için! 
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10-  Ve muhakkak verdik Biz o Davuda (böylece) Bizden bir lütuf: Ey o “dağlar,” öyleyse, haydi  
--şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- dönüp yüceltin (Al-lahı) onunla birlikte, 
ve --o sağ tarafta-- o “kuşlar!” Ve yumuşattık onun için --şimdi, yine burada da, o sağ tarafta-- 
o “demiri” de! (=11/120) 
11-  O halde, haydi geniş “zırhlar” yap, ve --şimdi, yine burada da, o her iki tarafta-- iyice ölç 
dokumada! diye. Ve o halde, haydi (hepiniz) “çalışın” bir Düzelticilik için (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru herbir “çalışmaya” da  
bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26); şüphesiz Ben (tüm) o “çalıştıklarınızı”  
görenim (10/61)! 
12-  Ve Süleyman için de o “rüzgarı” (verdik), --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da, o sol 
tarafta-- sabah gidişi bir ay, ve --o sağ tarafta-- akşam gelişi bir ay! Ve sel gibi akıttık onun için  
--şimdi, yine burada da, o sol tarafta-- o erimiş “bakır” pınarını da! Ve o cinlerden de, --şimdi, 
yine burada da, o üst bölgelerde, o her iki tarafta-- çalışan kimseleri (kendi) o iki elinin arasında, 
Yetkesinin izniyle! Ve kim sapıp kayarsa onlardan, Bizim o “emrimizden,” tattırırdık ona  
--şimdi, yine burada da, o alt bölgede, o sol tarafta-- o çılgın alevin çilesinden! 
13-  Böylece çalışıp yapıyorlardı onun için onun tüm o istediklerini, --şimdi, yine burada da, 
o sol tarafta-- o “konutlardan,” ve --o sağ tarafta-- o “yapıtlardan;” ve --yine, o sol tarafta-- 
o havuzlu “çanaklardan,” ve --o sağ tarafta-- o yerleşik “kazanlardan!”  
Öyleyse, (şimdi) haydi (yine böylece de) “çalışın” (2/25-26), ey Davud ailesi, (Al-laha) 
şükrederek! ve ancak bir azınlığı o hizmetkarlarımdan --(şimdi, yine burada da, tüm bunlar için,  
böylece de)-- pek şükredicilerdir (42/33)! 
14-  Ve o vakit, kılıp bitirdiğimizde artık (Biz) onun için o ölümü, bildirip gösteremedi onlara  
onun ölümünü, sadece yerin o kurtçuğu, (derhal) yiyen onun o değneğini. Ve o vakit, artık  
düşüp yere yığılınca (Süleyman), tamamen açık oldu o cinlere ki, eğer kavrayıp bilmiş olsalardı  
o “görünmezi” (11/49), asla kalmazlardı --şimdi, yine burada da, o alt bölgede, o sağ tarafta-- 
o rezil edici çilenin içinde! 
15-  Đşte, muhakkak vardır (sizin için) o Sebede, o yerleşkeleri içinde de, şimdi (böyle) bir Đşaret:  
Đki bahçe; sağ tarafta, ve sol tarafta! Öyleyse, haydi yiyin --şimdi, burada 19 kodlu o  
Tablolarda da, o her iki tarafta-- Yetkenizin o “besininden” (2/25), ve şükredin Ona (7/58)!  
Đşte, temiz bir “belde,” ve en bağışlayıcı bir Yetke! 
16-  Ama yüz çevirdiler (onlar); ve (Biz de) gönderdik onların üzerine o afet selini. Ve (böylece) 
değiştirdik onların o iki bahçelerini --şimdi, yine burada 19 kodlu o Tablolarda da, o alt bölgede,  
o sol tarafta-- “buruk,” ve --o sağ tarafta-- “acı” yemişlere sahip iki bahçeye, ve --o üst bölgede, 
o sol tarafta da-- birazcık “kiraza!” 
17-  Đşte, böylece cezalandırdık (Biz) onları, inkar ettiklerinden (14/26-28) ötürü.  
Ve (böyle) cezalandırır mıyız (Biz), ancak --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da, o alt bölgede,  
o sağ tarafta da-- o “pek inkarcıları!” 
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**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (15-17), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi ilkin o  
“Enfes Bir Mucize,” ve sonra da o “Şanlı Bir Mucize” dosyasını da muhakkak görüp bu bağlamda  
bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
18-  Ve kıldıydık (Biz) onlarla o şehirlerin arasında, o (yerler) ki verimli kılmıştık onların içini,  
belirgin şehirler. Ve takdir edip ölçtük onların içinde (seyahat edip) gezilmesini, (onlara  
şöyle emrederek): O halde, haydi gezin (şimdi) onların içinde, --şimdi, burada 19 kodlu o  
Tablolarda da, o sol tarafta-- o “gecelerde,” ve --o sağ tarafta-- o “gündüzlerde,” güvenliler 
olarak! 
19-  Ama (tiksinip) dediler (onlar): Yetkemiz, öyleyse, artık uzak et (bizden) o yolculuklarımızın 
arasını! ve --(böylelikle, nankörce baş kaldırıp)-- haksızlık ettiler (kendi) canlarına. Ve --(sonra, 
Biz de bundan ötürü)-- kıldık onları (ibretlik) anlatılar, ve --şimdi, yine burada da, o alt bölgede, 
o her iki tarafta da-- yıkıp dağıttık onları, tam bir dağıtışla!  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak “Đşaretler” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7) vardır,  
o her --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda, o sol tarafta da-- pek kararlılık gösterici, --o sağ tarafta da-- 
pek şükredici için! 
20-  Ama (işte), muhakkak (böylece) doğruladı onların aleyhine iblis o sanısını (17/62)!  
ve onlar (hepten) izlediler onu; sadece (müstesna/hariç) böyle --(dinlerini Al-laha has kılmış  
erdemli)-- bir bölük (38/82-83) o inananlardan! 
21-  Ve yok idi onun için onların üzerine hiçbir (geçerli) ispat (16/100), ancak --(şimdi,  
burada da böylece)-- bilip ayırt etmemiz içindir, (hakkıyla) inanacak (olan) kimseyi  
o “sonraki zamana” (=içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Gün: yani BinYıllık (22/47) bu  
“son zamana” dair de en önemli bir atıftır burada yine böylelikle; 6/92) o kimseden (böylece) 
hala bir tereddüt içinde (olacak olan) ondan (6/111-113) yana! Ve Yetken her istem üzerinde  
bir koruyucudur (11/57). 
22-  De ki: Öyleyse, haydi çağırın şimdi --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “ilahlar”  
olarak edinip, böylece)-- öne sürdüğünüz o kimseleri Al-lahtan başka (9/31 & 21/29 & 25/43)!  
(Đşte), malik olamazlar (onlar) bir zerre ağırlığınca (hiçbir şeye) o göklerin içinde, ve (ne de)  
o yerin içinde. Ve asla yoktur onlar için onların içinde --(o Đlahi “yönetimde” böyle de)-- hiçbir 
ortaklık (17/111)! Ve asla yoktur Onun için onlardan --(ezelden ebede, herhangi bir anda acze  
düşüp de yardımına muhtaç kalacağı)-- hiçbir destekçi (17/111)! 
23-  Ve asla fayda veremez --(o Meleklerden, ve o Peygamberlerden; 21/28 hiçbir)-- aracılık  
Onun katında, sadece (erdemli) bir kimseye, (Onun) ilkin --(böylece, artık ancak bu takdirde; 
20/109 orada en baştan böylelikle razı olup)-- izin vermiş olabileceği kendisi için (=20/109)!  
Đşte, nihayet (o vakit) dehşet giderildiği zaman onların kalplerinden; dediler (o görevli Melekler): 
Nedir o, Yetkenizin deyip (emrettiği)? Dediler (onlar): “Gerçektir” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/41)!  
Ve işte O, (böylece) --şimdi, o sol tarafta da-- en Yücedir, --o sağ tarafta da-- en Büyüktür! 
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24-  De ki: O halde, kim (şimdi, böylece de) “besliyor” (2/25) sizi o göklerden ve yerden 
(16/73)? De ki: (Elbette), Al-lah! Öyleyse, artık şüphesiz biz, veya da siz, böylece bir “Đleti” 
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada böylelikle yine,                         
en ilkin: 39/23, 33-35) üzerindeyiz, veya da böylece açık bir “sapkınlık” (39/23-26) içinde! 
25-  De ki: Öyleyse, sorumlu tutulmayacaksınız (siz) bizim --(sizin gözünüzdeki)-- bu 
cürümlerimizden (11/35), ve sorumlu tutulmayacağız (biz de) sizin --(Al-lahın indindeki)-- o 
çalıştıklarınızdan (41/40 & 13/33 & ...)! 
26-  De ki: (Sonunda) toplayacaktır bizi biraraya Yetkemiz, sonra da --(Kendi buyruğuna göre 
hükmedip, böylece)-- açıverecek bizim aramızda (bu) “Gerçek” (39/41) ile/üzere! Ve işte O, 
(böylece de) en açıvericidir, en bilendir (39/33-35 X 58-60)! 
27-  De ki: O halde, haydi gösterin bana eklediğiniz o kimseleri şimdi Ona --(böylece, Buyruk 
verme yetkisinde)-- ortaklar (42/21) olarak? Asla; hayır, O --(böylece, Buyruk verme yetkisi  
sadece Kendisine ait olan, ve böylelikle de tek Đlah olan)-- Al-lahtır (28/70); --şimdi, o sol  
tarafta da-- en Üstün, --o sağ tarafta da-- en Buyurgan! 
28-  Ve göndermedik (Biz) seni, mutlaka --(küresel çapta, böylece)-- tüm o ahali için (13/7),  
artık (böylelikle) bir müjdeci (2/25) ve bir uyarıcı (40/18) olarak! Ve fakat ahalinin çoğu (bunu) 
hala bilmiyorlar (21/24). 
29-  Ve hala diyorlar (onlar): O halde, ne zamanmış bu söz, eğer doğrular idiyseniz? 
30-  De ki: Öyleyse, sizin için artık (böyle) bir günün sözleşmesi (44/10-11, 15-16 & 8/50-52) 
vardır ki, asla ertelenmezsiniz ondan bir saat, ve öne alınmazsınız! 
31-  Ve (ama) hala dediler şimdi (böylece) inkar etmiş (39/59) o kimseler: Asla inanmayız (biz)  
bu “Okunuşa” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 36/69), ve ne de onun önündeki o şeye (=o Musanın Yazıtına; 28/48-49)!  
Ve eğer görsen, o zaman (bu) haksızlık ediciler (39/24) tutuklanmışlar (olarak) Yetkelerinin 
katında, (elden ele dolaştırıp) çeviriyorlar (iken) şimdi onların bazısı bazısına doğru --19 kodlu-- 
o “Deyişi” (69/40-43)! ve diyorlar (şimdi) o zayıf bırakılmış o kimseler büyüklenmiş o 
kimselere: Eğer olmasaydınız siz, mutlaka olurduk biz --(buna; 69/40-43 kesin)-- inananlar! 
32-  Ve dediler büyüklenmiş o kimseler zayıf bırakılmış o kimselere: (Yani) biz mi alıkoyduk 
sizi o “Đletiden” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 39/23) size gelmesinin peşinden? Hayır, siz (kendiniz) zaten --(en baştan 
beri, bunu böylece inkar etmiş olan)-- cürümkarlar (7/40) idiniz! 
33-  Ve dediler zayıf bırakılmış o kimseler büyüklenmiş o kimselere: Hayır, (böylece) düzen 
kurmayla gece ve gündüz (13/33), o zaman (hep) emrediyordunuz (siz) bize (bu hususta, 
böylece) inkar etmemizi Al-lahı (67/6-9), ve kılmamızı Onun için --(19 kodlu, o Deyişte  
hep böyle)-- “denkler” (14/30)! Ve sakladılar (şimdi) pişmanlıklarını, gördükleri o vakit o çileyi.  
Ve (işte), kıldık Biz bukağılar (şimdi) o boyunlarının üstüne (böylece) inkar etmiş (41/41)  
o kimselerin! (Çünki) cezalandırılacaklar mıydı (onlar), elbette ancak (bu) çalışıyor olduklarıyla 
(41/40 = 22/72 & 60/2 & 85/4-10 & ...)! 
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34-  Ve göndermedik (Biz) o (her hangi) bir şehrin içinde hiçbir uyarıcı ki, sadece (her seferinde) 
dediler onun o refahlandırılmışları: Şüphesiz biz sizin kendisiyle (bu) gönderildiklerinizi inkar  
edicileriz! 
35-  Ve de dediler: Biz daha çoğunluğuz, mallarda ve evlatlarda. Ve öyleyse, --(kendi zanlarınca, 
Al-lah kendilerini böylece de kuvvetle desteklediğine göre; 23/55-56)-- asla değiliz biz 
çilelendirilecekler! 
36-  De ki: Şüphesiz, Yetkem açıp yayar o besini, istediği kimse için, ve ölçüp kısar da! Ve fakat 
ahalinin çoğu (bunu) hala bilmiyorlar (19/75). 
37-  Ve (çünki) değildir o mallarınız ve evlatlarınız sizi yaklaştıracak o şeyler Bizim katımızda, 
yakınlıkta. Ancak sadece (şimdi) kim inanırsa (3/84) ve (böylece de) bir Düzelticilik için 
“çalışırsa” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak  
o Dosdoğru herbir “çalışmaya” bir atıftır böylelikle burada yine, en ilkin: 2/25-26); o şahıslar,  
(işte), onlar için katlanmış bir ödül (vardır), (bu) “çalıştıklarından” (17/84) ötürü; ve onlar  
o köşkler içinde güvenliler (olacaklardır)! 
38-  Ama şimdi (böylece) çabalayan o kimseler o “Đşaretlerimize” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 6/4 = 26/5) karşı, (Bizi) --(böyle art niyetli, çarpık ve hastalıklı bu tip metotlarla; 13/33 
& 9/37 & 5/41 & ...)-- aciz bırakabilmeleri için, (işte), o şahıslar --(bu yaptıklarına tam ve en adil 
bir karşılık olarak; 40/40 böylece)-- o çilenin içinde hazır kılınmışlar (olacaklardır) (10/27 & ...)! 
39-  De ki: Şüphesiz, Yetkem --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgelerde, o her iki 
tarafta da-- açıp yayar o “besini” (2/25), istediği kimseler için (13/27) o hizmetkarlarından,  
ve --o alt bölgede de, o her iki tarafta-- ölçüp kısar da onun için (14/24-26)! Ve ne harcadıysanız 
(Onun o yolunda) bir istemden (2/272-274), artık O --(bunun karşılığını size kat kat vererek, 
sonunda böylece)-- yenileyecektir onu (2/261-262). Ve (işte) O, artık (burada böylece de) 
“besleyenlerin” (2/25) en Đyisidir! 
40-  Ve (o) gün, artık toplayıp biraraya getirdiğinde (O) onları, topluca, sonra diyecek  
o meleklere: Bu şahıslar (gerçekten) sizlere mi hizmet ediyor idiler? 
41-  Dediler o (melekler): Saygı duyulansın Sen; ve ancak Sensin bizim (koruyucu, yol gösterici)  
-tek- Rehberimiz, onlar değil (32/4)! Hayır, --(meleklere hizmet ettiklerini sanarak, gerçekte)-- 
hizmet ediyor idiler onlar (ancak) o cin (şeytanlarına) (7/30)! (Çünki) onların çoğu (böylece) 
onlara kanıp inanıcılar idiler (6/112-113)! 
42-  Öyleyse, bugün artık asla güç yetiremez sizin bazınız bazısı için (ne) bir faydaya, ve (ne de)  
bir darlığa. Ve diyeceğiz (şimdi) Biz --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler  
“Đletisini” (39/23) böylece yalanlayıp nankörlük ederek-- haksızlık etmiş (39/24) o kimselere:  
O halde, haydi tadın (şimdi) o ateşin çilesini, o şey ki onu (böylece) yalanlıyor idiniz (16/62)! 
43-  Ve (şimdi) aktarıldığı zaman onların üzerine o apaçık “Đşaretlerimiz” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece 
yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), dediler (onlar): Değildir bu, sadece bir adam, (böylece) dileyen sizi 
alıkoymayı babalarınızın --(Al-lahın dışında/yanında, Ona ek/ortak “yetkeler” olarak edinip, 
böylece)-- o hizmet ediyor olduklarından (9/31 & 41/37)!  
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Ve dediler: (O halde), değildir bu, sadece uydurulmuş bir döneklik (11/13-14)! Ve  
(en sonunda da) dediler şimdi (böylece) inkar etmiş (39/59) o kimseler bu “Gerçek” (39/41) için, 
(böylece) onlara geldiği vakit: Değildir bu, sadece açık bir sihir (21/3-4)! 
44-  Ve (Biz) vermedik onlara o yazıtları, (şimdi) onları (böylece) ders (alıp/verip) okudukları  
(2/78-79); ve göndermedik onlara senden önce (bu tarzda) hiçbir uyarıcı (74/35-37)! 
45-  Ve yalanladıydı onlardan önceki o kimseler de; ve ulaşmamışlardı (onlar) onda birine  
bile (şu an) bunlara (bu) verdiklerimizin (=11/13)! Ve yalanladılar (onlar) o gönderilmişlerimi;  
peki, --(buna karşılık, sonunda)-- nasıl oldu Benim de (onları) böylece yabancılayıp  
reddedişim (22/42-45)! 
46-  De ki: O halde, (şimdi) öğüt veriyorum size --(en acil olarak)-- yalnızca bu tek (şeyle):  
Derhal --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisi” üzerinde böylelikle erdemlice 
çalışmak üzere (2/25-26)-- kalkmanız Al-lah için (73/2-6), ikililer veya fertler (olarak),  
sonra da (böylece) düşünüp anlamanız: Asla değildir bu arkadaşınız (=Misak Elçisi; 7/158)  
o cinlenmişlerden (68/2-4). Değildir o, sadece bir uyarıcı sizin için, öncesinde --(yakında gelecek 
olan böyle)-- şiddetli bir çilenin (44/10-16 & 8/50-51)! 
47-  De ki: (Đşte), sorup istemedim (ben) sizden hiçbir ücret; o sizin olsun. (Çünki) değildir 
benim ücretim, sadece Al-lah üzerine (68/2-3)! Ve O, (böylece de) her istem üzerinde bir  
tanıktır (10/61). 
48-  De ki: Şüphesiz, Yetkem (böylece) ortaya koyar o “Gerçeği” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/41);  
en bilenidir (O) tüm o görünmezlerin (11/49)! 
49-  De ki: Đşte, artık o “Gerçek” (39/41) (böylece) geldi; öyleyse, artık bu “sahte” (2/78-79)  
(şimdi, buradaki 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” benzer  
hiçbir şeyi; 52/34) --o sol tarafta-- başlatamaz da, ve --o sağ tarafta-- yineleyemez de (10/34)! 
50-  De ki: Eğer (şimdi) ben --(onun üzerinde böylece çalışırken; 17/84 bazı yerlerinde)-- 
hata yapıp sapmışsam, yalnızca sapmışımdır (kendi) canımın (eksikliği, dikkatsizliği, veya 
yetersizliği) üzere. Ve eğer --(onun yüce Al-lahın katındaki bu en asli ve dosdoğru Nüshasına; 
85/21-22 tam uygun olarak tastamam)-- iletilmişsem (39/23), o da artık (böylece) esinlediğinden 
ötürüdür bana doğru Yetkemin (20/114)! Şüphesiz O --(bunun ardından, tüm o erdemli kullarını 
o en geniş rahmeti ve en cömert lütfuyla, yine de böylece ödüllendirmek üzere; 39/33-35)--  
--şimdi, o sol tarafta da-- en Đşiticidir, --o sağ tarafta da-- en Yakındır! 
51-  Ve (şimdi) eğer bir görseydin, onlar (ileride) dehşete kapıldıkları zaman, artık sıvışıp  
kaçma da yoktur! Ve --(o vakit, bu vefatları anında; 16/28 o melekler tarafından böylece; 8/50)-- 
yakalanıp alındılar, yakın bir yerden. 
52-  Ve (o vakit) derhal dediler (onlar): Đnandık (biz) ona! Ama nasıl (olabilir) artık onlar için 
(bu inanca) ulaşmak, (böyle) uzak bir yerden?      
53-  Ve (çünki) muhakkak (böylece) inkar ettiydiler onu (2/26-27), daha önce. Ve (böylece de)  
--(o kendi sahte kaynaklarına; 2/78-79, ve/veya o kendi şahsi çarpıtmalarına; 3/78 dayanarak)-- 
uydurup atıveriyorlardı o gelecek hakkında da (52/41), uzak bir yerden. 
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54-  Ve (bundan ötürü), engel çekildi (şimdi) onların arasında ve o arzuladıkları şeyler  
arasında (7/50), --(yine, bunlardan ötürü; 22/72)-- (aynen) yapıldığı gibi (böylelikle)  
o benzerlerine de, daha önce (8/50-52)! Şüphesiz onlar bir tereddüt içinde idiler, şüpheleniciler 
(42/14)! 

 
 

BÖLÜM   35 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.        
1-  (Tüm) övgü Al-lah içindir, yaratıp Oluşturucusu o göklerin ve yerin! Kılandır (O)  
o melekleri de (böylece) gönderilmişler (22/75), kanat sahipleri (olarak), ikişer ve üçer ve 
dörder! Arttırır (O) bu yaratış içinde (o kanat sayılarını), ne kadar (daha) isterse.  
Ve şüphesiz, Al-lah her istem üzerinde tam ölçücüdür!  
 
**  Yüce Rabbimizin yukarıda andığı tüm bu meleklere onların Kendi katında (geçmişteki erdemli 
çalışmalarına göre kazanmış, ve gelecekteki erdemli çalışmalarına göre kazanabilecekleri) o makamlarına 
göre kanat arttırmış, ve dilerse, böylece her daim daha da arttırabilecek olması da kuvvetle muhtemeldir  
burada (bkz. 37/164). Yüce Rabbimizin insanlar arasında da hem --imtihan açısından-- dünyada,  
hem de --lütuflandırma açısından-- özellikle ahirette (maddi, manevi, ve fiziksel açılardan da) böyle 
farklılıklar kılabileceğini de (bkz. 17/21 & 7/69 & 4/32 & ...), ve tüm erdemli meleklerin ve insanların 
kendilerine yüce Rabbimiz tarafından --burada böylece imtihan maksadıyla (6/165), ahirette böylece 
lütuflandırma maksadıyla (17/21)-- o makamlarına göre vermiş olacağı bu tip üstünlükleri burada ve 
ahirette her daim ve sadece Onu yüceltmek, ve tüm toplumun faydasına kullanarak her vakit mütevazi ve 
erdemli davranacaklarını (bkz. 37/165-166 & 7/206 & 28/83 & 25/63-64 & 4/114 & ...),  
ve ama yüce Al-lah tarafından (değişik, farklı alanlarda) kendilerine bahşedilmiş bu tip üstünlükleri 
burada kötüye kullanmaya kalkarak, böylece yüce Al-laha başkaldırmak, ve toplum içinde şahsi kibir, 
böbürlenme ve bozgunculuk çıkarmak için kullanacak olan kimselerin ise iblis gibi, er ya da geç,  
derhal Onun katından kovulacaklarını ve tamamen aşağılanacaklarını (bkz. 38/76-77 & 28/78-81 & 
18/34-43 & ...) hiç unutmamalıyız burada.      
 
2-  Her neyi açarsa Al-lah o ahali için, bir acımadan, artık yoktur tutacak onu (39/38).  
Ve her neyi de tutarsa, artık yoktur gönderecek onu, Onun peşinden (67/21). Ve O en üstündür, 
en buyurgandır. 
3-  Ey ahali, öyleyse, artık anın Al-lahın (bu) “Armağanını” (93/11) sizin üzerinize (olan).  
(Çünki) hiçbir yaratıcı var mı Al-lahın dışında, şimdi (böylece de) “besleyebilecek” (2/25) sizi  
o gökten ve yerden (29/17)? O halde, yoktur (başka) ilah, (böylelikle) sadece O (28/70)! 
Öyleyse, hala nasıl (böyle) dönekleniyorsunuz (9/31 & 21/29 & 25/43 & 41/37 & ...)? 
4-  Ama eğer (hala) yalanlıyorlarsa seni, artık (bil ki), muhakkak yalanlandıydı o  
gönderilmişler de senden önceki (22/42-44). Ve (en sonunda) Al-laha doğru döndürülür  
(tüm) o emirler (65/8-9)! 
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5-  Ey ahali, öyleyse, (işte) şüphesiz, Al-lahın (bu) “sözü” (31/8-9) bir gerçektir!  
Öyleyse, artık sakın kandırmasın sizi bu yakın hayat (57/20); ve sakın kandırmasın sizi Al-laha 
karşı (bu) kandırıcılar (6/112-113). 
6-  Şüphesiz, o şeytan sizin için bir düşmandır; öyleyse, şimdi (siz de) edinin onu (böylece) bir 
düşman (3/175). Çünki yalnızca (böylelikle) çağırır o kendi tayfasını (6/71 & 112-113), olmaları 
için (en sonunda, böylece) o çılgın alevin arkadaşlarından (14/22)! 
7-  Öyleyse, şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler; (işte), onlar için şiddetli bir çile 
(var olacaktır; 22/19-22)! Ama şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış”  
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru 
“çalışmalara” bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler; (işte), onlar için  
bir bağışlanma ve büyük bir ücret (var olacaktır; 22/23-24)! 
8-  Öyleyse, şimdi (böylece) süslü kılınmış o kimse mi kendisi için (bu) çirkin çalışması  
(9/37 & 13/33 & ...), ve görmüş onu --(Al-lah katında sanki o yaptığı)-- güzel (bir işmiş)  
gibi (18/104-105)? Öyleyse, şüphesiz Al-lah artık --(ilkin, bu kendi eğrilik ve kalleşliklerinden 
ötürü; 2/26-27)-- böylece saptırır istediği kimseyi (13/27), ve --(ilkin, bu kendi dürüstlük ve 
samimiyetlerinden ötürü; 2/25-26)-- böylece --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đletisiyle” (39/23) burada böylelikle yine, en ilkin-- “iletir” istediği kimseyi (13/27)! O halde, 
artık asla dalıp gitmesin (senin) canın onlardan ötürü, hasretlerle. (Çünki) şüphesiz, Al-lah  
en bilendir (onların) o ürettiklerini (23/63 & 41/40 & ...)! 
9-  Ve Al-lahtır o Kimse ki (böylece) gönderdi o rüzgarları, ki (işte), kaldırıp sürer (onlar)  
o bulutları, ve (sonra) sürükledik (Biz) onu ölü bir beldeye doğru, ve (böylece) --şimdi, 19 kodlu 
o Tablolarda da, o her iki tarafta-- “hayatlandırdık” onunla o yeri, ölümünün peşinden (7/57); 
(işte), böyledir o dirip yayış (43/11)! 
10-  O halde, artık kim diliyor idiyse üstünlüğü, (bilsin ki), Al-lah içindir o üstünlük, tümüyle!  
Ona doğru yükselip çıkar --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgelerde, o her iki tarafta-- 
o temiz Kelime (14/24-25), ve işte, (böyle) bir Düzelticilikli “çalışma” (2/25) yükseltir --oraya-- 
onu! Ama hala (Ona karşı) düzen kuran o kimseler (bu) çirkinlikleri (13/33 & 9/37 & ...);  
işte, onlar için --(bundan ötürü, tam ve en adil bir karşılık olarak, böyle de)-- şiddetli bir çile  
var olacaktır (10/27). Ve o şahısların (bu) düzenleri (13/33 & 9/37 & ...) böylece de  
bozulacaktır (10/21)! 
11-  Ve Al-lah yarattı sizi bir topraktan (=yer toprağında mevcut tüm o elementlerden),  
sonra bir damladan (=sperm hücresi), sonra da (böylece) kıldı sizi eşler (halinde) (53/45-46).  
Ve (işte), gebe kalamaz hiçbir dişi, ve doğuramaz, sadece Onun bilgisiyle (13/8-9)! Ve ömür 
verilmez ki (burada) hiçbir ömür sahibine, veya eksiltilmez ki (onun) ömründen, sadece  
--(yüce Al-lahtan yine en ilkin burada hassaten ve böylece çıkacak bir karara göre,  
bunun emri de, en baştan ve böylece)-- bir yazıtın içinde (kayıtlanmış olacaktır) (57/22)! 
Şüphesiz bu, Al-lah için kolaydır. 
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12-  Ve eşit olmaz o iki deniz; bu (biri) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta-- “tatlı” 
(ve) “leziz,” içimi rahattır, ve bu (biri) --o sol tarafta-- “tuzlu” (ve) “acıdır!” Ve hepsinden 
yiyorsunuz --şimdi, orada da, o sol tarafta da-- taze bir “et,” ve çıkarıyorsunuz --o sağ tarafta da-- 
bir “süs,” onları takındığınız! Ve görürsün --şimdi, yine orada da-- o “gemileri” de onun içinde 
yarıp gidiciler (olarak), artık (böylece de) aramanız içindir (tüm bunlar) Onun o “Lütfundan” 
(10/58); ve ta ki siz şükredesiniz! 
13-  Đşte, bağlıyor (O) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- o “geceyi,” --o sağ 
tarafta-- o “gündüze;” ve de bağlıyor --o sağ tarafta-- o “gündüzü,” --o sol tarafta-- o “geceye!”  
Ve amade kıldı --şimdi, yine orada da, o sağ tarafta-- o “güneşi,” ve --o sol tarafta-- o “ayı;” 
hepsi --(o yörüngelerinde; 36/40)-- akıp gitmektedir, adı konulmuş bir süre için (81/1-2...)!  
(Đşte) budur, o Al-lah, sizin (tek) Yetkeniz (42/10); Onun içindir (tüm) o yönetim (17/111)!  
Ama şimdi --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “yetkeler” olarak)-- böylece isteyip 
çağırdığınız o kimseler Ondan başka (9/31 & 3/80 & 41/37 & ...), (yaratıp) yönetemezler  
bir (atom) çekirdeğini bile. 
14-  Eğer --(Al-lah katında size aracılık etsinler, veya burada size yardım etsinler diye)-- şimdi  
dua edip çağırırsanız onları, işitmezler çağrınızı; ve eğer işitseydiler bile, yanıt veremezlerdi  
size (21/28 & 7/197). Ve o kalkış gününde, (böylece) inkar edecekler (zaten) sizin bu  
--(onları Al-lahın dışında/yanında, böylece Ona ek/ortak “yetkeler” olarak edinip; 9/31)-- ortak 
koşuculuğunuzu (3/79-80)!  
Ve işte, --(19 kodlu, bu en üstün ve eşsiz “Matematiksel Planlamalar” dahilinde)-- artık böylece 
havadis veremez sana (38/67) bunları hiçkimse, (burada) o Haberdarın benzeri gibi (=17/88)! 
15-  Ey ahali, siz fakirlersiniz (her daim, böylece de) Al-laha (muhtaç olan; 27/62-64); ve Al-lah, 
(işte), ancak Odur --(hiçbir kimseye ve hiçbir şeye hiçbir zaman asla ihtiyacı olmayan; 14/8)-- 
--şimdi, o sol tarafta da-- en Zengin, --o sağ tarafta da-- en Övülen! 
16-  Eğer isterse göçüp gidici kılar (O) sizi, ve (böylece de) getirebilir --(yine mikro/küçük, veya 
makro/büyük “evrimsel yaratış” yoluyla da)-- yeni bir yaratış (14/19). 
17-  Ve değildir bu, Al-lah üzerine pek zorlu (bir iş)! 
 
**  Yüce Rabbimizin yukarıdaki bu Ayette, ve daha önce bu Ayette de (=14/19), en Mucizevi bir tarzda 
böylece işaret edip haber verdiği bu en Hikmetli “evrimsel yaratış” tekniklerinden bu birinin (=35/16) 
akabinde böylece ortaya çıkarmış olduğu, ve eğer dilerse, yine ve her daim de --(böylece yine bu aynı 
(yaratmış olduğu o doğal sebepleri kullanarak) “evrimsel yaratış” tekniğini, veya dilerse dilediği herhangi 
başka (o doğal sebepleri tümden es geçerek, bizim gözümüzde tamamen sebepsiz) bir “evrimsel yaratış” 
tekniği kullanarak da, elbette; 36/79)-- ortaya çıkarmış olduğu her tür canlının DNAsının bu en Hikmetli 
“evrimsel yaratış” sürecinde en üstün bir “Matematiksel Hesaplama” ve mükemmel bir “Simetri” ile, ve 
yine her iki tarafta esasen 19 kodu ile taçlandırılmış o en özgün Fibonacci dizisine göre (burada, lütfen,  
en öncelikle yine bkz. “Altın Oranlı Bir Mucize” dosyası) takdir edilmiş olduğunun yakın zaman önce 
bilim dünyasında büyük bir hayretle keşfedilmiş olduğunu, ve yakın bir gelecekte bu konuyla ilgili çok 
daha geniş ve detaylı bilgilerin de keşfedileceğinin kuvvetle umulduğunu da burada şimdiden bilmeliyiz, 
yüce Rabbimizin bu kesin vadinin (=41/53) böylece bu bağlamda da ileride tüm insanlığın gözü önünde 
böylelikle daha ve en geniş çapta da açığa çıkacağını şimdiden böylece de kuvvetle ümit ederek (41/53)!        
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18-  Ve yüklenemez hiçbir yüklenici bir diğerinin (günah) yükünü. Ve eğer çağırsa (o vakit)  
o (yüklenmiş kimse) o kendi (günah) yüküne doğru, yüklenmez ondan (diğerine) hiçbir istem, 
eğer olsaydı bile o (onun akrabası, veya arkadaşı olan) bir yakınlık sahibi. O halde, yalnızca 
uyarabilirsin (sen) artık (böylece) ürperen o kimseleri Yetkelerinden (39/23) görünmezde, ve 
(her daim) ayakta tutanlar o destekleyişi (33/56)! Ve artık kim (böylece) “arınırsa” (20/75-76), 
yalnızca “arınmış” olur kendi canı için! Ve (en sonunda, böylece) Al-laha doğru (olacaktır)  
o (son) varış yeri (56/83-94)! 
19-  Ve eşit olmaz --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- o “kör,” ve --o sağ 
tarafta-- o “gören;” 
20-  Ve --o sol tarafta-- o “karanlıklar,” ve --o sağ tarafta-- o “ışık;” 
21-  Ve --o sağ tarafta-- o “gölgelik,” ve --o sol tarafta-- o “sıcaklık!” 
22-  Ve eşit olmaz --yine, o sağ tarafta-- o “hayatlılar,” ve --o sol tarafta-- o “ölüler!”  
Şüphesiz, Al-lah artık (böylece) işittirir istediği kimselere (13/27), ama değilsin sen işittirecek  
o kabirlerin içindeki kimselere (36/31-32)!  
23-  Değilsin sen, sadece artık (bununla, böylece de) bir uyarıcı (34/46)! 
24-  (Đşte), şüphesiz Biz gönderdik seni o “Gerçekle” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/41), artık (böylelikle)  
--yukarıda, o sağ tarafta da-- bir müjdeleyici, ve --o sol tarafta da-- bir uyarıcı (olarak)! Ve 
yoktur hiçbir kitle ki, mutlaka geçtiydi onun içinde bir uyarıcı (26/208). 
25-  Ama eğer (hala) yalanlıyorlarsa seni, artık (bil ki), muhakkak yalanladıydı onlardan önceki  
o kimseler de. Ve (işte), geldiydi onlara da o gönderilmişleri o “Açık Belgelerle,” ve  
o “Kaynaklarla” (26/196), ve o ışıklandırıcı “Yazıtla” (5/44 & ...). 
26-  Sonra --(bundan ötürü; 40/5)-- yakalayıp aldım (Ben de) inkar etmiş o kimseleri; öyleyse, 
(en sonunda) nasıl oldu Benim de onları (böylece) yabancılayıp reddedişim (22/44-45)! 
27-  Görmedin mi, şüphesiz Al-lah indirdi gökten bir su, ve (işte), böylece çıkardık (Biz) onunla  
(nice) meyvalar (7/57), çeşitli (olarak) renkleri. Ve o dağlardan da beyaz ve kırmızı yollar vardır,  
çeşitli (olarak) renkleri, ve kenarları da siyahtır. 
28-  Ve o ahaliden, ve o canlılardan, ve o davarlardan da (yine böylece) vardır, çeşitli (olarak) 
renkleri. O halde, artık yalnızca (böylelikle) ürperir Al-lahtan (39/23) o hizmetkarlarından  
--(şimdi, burada bunu da böylece)-- bilenler (13/19)! Şüphesiz, Al-lah en üstündür,  
en bağışlayıcıdır. 
29-  Öyleyse, şüphesiz (şimdi) okuyup algılayan o kimseler Al-lahın o “Yazıtını” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” da bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 39/23), ve (her daim) ayakta tutanlar o destekleyişi (33/56), ve harcayanlar onları  
o “beslediklerimizden” --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da-- “gizlice,” ve --o sağ 
tarafta da-- “açıkça” (16/75), ümit edebilirler artık bir ticareti, asla iflas etmeyecek (olan)! 
30-  (Çünki) yerince ödeyecektir (O) onlara ücretlerini (29/58), ve (daha da) arttıracaktır onlara, 
Kendi lütfundan (32/17)! Şüphesiz O en bağışlayıcıdır, en takdir edicidir (76/22)! 
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31-  Ve (böylece) esinlediğimiz o şey sana doğru bu “Yazıttan” (39/23), işte, o bir “Gerçektir”  
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylelikle  
yine, en ilkin: 39/41), artık (böylece de) -yerine getirip- doğrulayıcı olarak o kendinden  
öncekileri (bkz. Musa Peygamberin Sözleri 18/18 = 24/18 & 22) (Đsa Peygamberin Sözleri  
16/37 = 4/24 & 26) (Muhammed Peygamberin Sözleri 9/9 = 18/15)!  
(Öyleyse), şüphesiz, Al-lah (tüm) o hizmetkarlarını (22/77) artık mutlak (böylece) --şimdi,  
o sol tarafta da-- en Haberdardır, --o sağ tarafta da-- en Görendir! 
32-  Sonra (böylece) mirasçı kıldık Biz (bu) “Yazıta” (39/23) (şimdi) böylece seçtiğimiz o 
kimseleri tüm o hizmetkarlarımızdan. Ve (ama) işte, onlardan (bazısı) şimdi böylece haksızlık  
edicidir (63/9-11) kendi canına; ve onlardan (bazısı) orta yolda gidicidir; ve onlardan (bazısı) ise, 
böylece yarışıp öne geçicidir artık o “Đyiliklerde” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đyiliklerine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 16/30), Al-lahın izniyle! 
(Đşte) budur, o büyük Lütuf! 
33-  Bolluk bahçeleri, (böylece) girecekler oraya (38/49-54)! Takınacaklar orada altından 
bilezikler, ve inciler; ve elbiseleri de orada ipekten olacaktır. 
34-  Ve işte, (o vakit) dediler (onlar): (Tüm) övgü Al-lah içindir, o Kimse ki (böylece) giderdi 
artık bizden (tüm) o hüznü (6/33 & ...). Şüphesiz, Yetkemiz mutlak en bağışlayıcıdır,  
--(yaptıkları tüm o erdemli “çalışmaları;” 2/25 artık böylece de)-- en takdir edicidir (76/22)! 
35-  O Kimse ki, (işte), artık (böylece) yerleştirdi bizi (bu) daimi kalış diyarına, Kendi lütfundan!  
O halde, artık asla dokunmayacak bize burada hiçbir yorgunluk, ve dokunmayacak bize burada  
hiçbir bitkinlik! 
36-  Ama şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler; (işte), onlar için o batağın ateşi  
(var olacaktır)! (Ölüm emri) verilmeyecek onlar için, ki ölsünler (orada), ve hiçbir zaman 
hafifletilmeyecek de onlara onun o çilesinden. (Çünki) böylece --(burada bu kendi yaptıklarının,  
--veya ellerinde fırsat ve imkanları olsaydı burada sonsuza kadar mutlak ve aktif olarak böylece  
bu kendi yapacaklarının-- tam ve en adil karşılığıyla; 40/17, 40)-- cezalandırırız Biz (böyle)  
her pek inkarcıyı (22/72 & 60/2 & 85/4-10 & ...)! 
37-  Ve işte, (o vakit) onlar feryat ederler onun içinde: Yetkemiz, çıkar bizi, (ki) derhal 
“çalışalım” bir Düzelticilik için (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları 
uğrunda yapılacak o Dosdoğru herbir “çalışmaya” bir göndermedir böylece burada yine, en ilkin:  
2/25-26), --(o dünyadayken)-- bu çalışıyor olduklarımızdan (23/63-67) başka!  
(Al-lah dedi): Peki, ömürlendirmedik mi (Biz) sizi (orada), anış alacağı kadar (yeterli bir süre)  
orada böylece “Anış” alacak (39/23) kimsenin; ve geldi size (böylece) o uyarıcı da (=Misak 
Elçisi; 40/18)! Öyleyse, haydi (şimdi) tadın; (çünki) artık yoktur --19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) burada böylece yalanlayıp büyük nankörlük 
etmiş olan-- o haksızlık ediciler (39/24-26) için, hiçbir yardımcı! 
38-  Şüphesiz, Al-lah mutlak bilenidir (tüm) o görünmezini o göklerin ve yerin (10/61)!  
Şüphesiz O, (böylece) en bilendir (tüm) o göğüslerin özünü de (67/13-14). 
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39-  Odur o Kimse ki (böylelikle) kıldı sizi ardıllar o yerin içinde (6/165); o halde, artık kim 
(böylece) inkar ederse (2/26-27), kendi aleyhine (olacaktır) bu inkarcılığı!  
Ve (ama) arttırmaz (bu) inkarcılara --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafa karşı 
sergiledikleri-- (bu) inkarcılıkları Yetkelerinin katında, sadece bir nefreti; ve arttırmaz (bu) 
inkarcılara --o sağ tarafa karşı sergiledikleri-- (bu) inkarcılıkları da, sadece bir kaybı (7/40-41)! 
40-  De ki: O halde, (şimdi) gördünüz mü o ortaklarınızı, böylece --(Onun dışında/yanında,  
Ona ek/ortak “ilahlar” olarak)-- isteyip çağırdığınız o kimseleri Al-lahtan başka (9/31 &  
21/29 & 25/43); öyleyse, haydi gösterin bana, nedir o yarattıkları onların o yerden (13/16),  
yoksa onlar için bir ortaklık mı var o göklerin içinde (17/111)? Yoksa verdik mi (Biz) onlara  
bir Yazıt, ve onlar bir açık belge üzerindeler ondan? Hayır, (böylece) söz vermiyor (bu) haksızlık 
ediciler (39/24), onların bazısı bazısına, (şimdi) sadece (böyle) kandırmacaları (4/120 &  
6/112-113 & ...)! 
41-  Şüphesiz, Al-lah --(yine en baştan beri, o en üstün ve hassas Matematiksel Hesaplara göre  
yaratıp takdir etmiş olduğu tüm o doğa ve fizik kanunları; 7/185 ve o çekim ve denge yasaları; 
41/11 & 51/47 vasıtasıyla da, şimdi ve her daim, böylece de)-- tutuyor o gökleri ve yeri, çöküp  
son bulmasınlar diye; ve eğer (şimdi) çöküp son bulacak olsalar, artık (böylece de) asla tutamaz 
onları hiç kimse, Ondan başka! (Öyleyse), şüphesiz O en ılımlıdır, en bağışlayıcıdır (22/65). 
42-  Ve yemin verdiydiler onlar Al-lah (adına), antlarının tüm gayretiyle: Eğer gelirse onlara  
bir uyarıcı, mutlaka olacaklardı en iletili (diye) o kitlelerin (her) birinden!  
Ama işte, (şimdi) geldiğinde onlara bir uyarıcı (=bu “Misak Elçisi/Mesajı;” 7/2), arttırmadı bu 
onları, (böylelikle) sadece nefrette (17/41). 
43-  Büyüklenerek o yerin içinde, ve düzen kurmayla o çirkinliği! Ama sarıp kuşatmaz düzen 
kurmak (böyle) çirkinliği (13/33 & 8/30), (sonunda) sadece o kendi sahiplerini (13/33-34)!  
Öyleyse, (şimdi) hala gözlüyorlar mı (onlar), illaki o öncekilerin prensibini (8/38)?  
Ve asla bulamazsın (sen) --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da-- Al-lahın o “prensibinde”  
--o sol taraf için de-- bir değişme, ve asla bulamazsın (sen) Al-lahın o “prensibinde” --o sağ taraf 
için de-- bir dönüşme (29/47, 49)! 
44-  O halde, (şimdi) gezmediler mi (onlar) o yerin içinde, ki bakıp görsünler, nasıl oldu o sonu  
onlardan önceki o kimselerin; ve onlar daha şiddetli idiler kendilerinden, kuvvetçe (22/44-46)!  
Ve asla (zayıf) değildir Al-lah, (ki) aciz bırakabilecek (olsun) Onu hiçbir istem, ne o göklerin 
içinde, ve ne de o yerin içinde (17/111)! Şüphesiz O en bilendir, (böylece de  
güç yetirip) en ölçendir (6/65)! 
45-  Ve (ama) eğer (hemen) yakalayıp alacak olsaydı Al-lah o ahaliyi bu kazandıklarından  
(10/7-8, 27) ötürü, asla bırakmazdı (şimdi) o (yerin) üzerinde (böyle) hiçbir (yaşayan) canlı.  
Ve fakat (şimdi) erteliyor (O) onları adı konulmuş bir süreye kadar. Ve artık geldiği zaman  
o süreleri (63/10-11), şüphesiz Al-lah (o vakit) tüm o hizmetkarlarını artık (böylece de)  
en Görendir (56/83-94)! 
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BÖLÜM   36 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Ya, Sin. 
2-  Ve (öyleyse, andolsun) bu “Okunuşa” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 36/69), en buyurgan! 
3-  (O halde), şüphesiz sen --(böylelikle yüce Al-lah katından)-- göndertilmişlerdensin, 
4-  (böyle) ayakta duran bir yordam üzerinde (6/161)! 
5-  Bir indirmesidir (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır yine, 
en başta, burada böylece indirilmiş olan: 39/23) --şimdi, o sol tarafta da-- en Üstün, --o sağ  
tarafta da-- en Acıyan (Al-lahın)! 
6-  Artık (böylelikle) uyarman için bir halkı (40/18), (daha önce bununla) hiç uyarılmamış olan  
o babaları (34/44), ve (dolayısıyla), onlar (henüz bundan) habersizlerdir. 
7-  Ve muhakkak şimdi (böylece) hak oldu o “Deyiş” onların çoğu aleyhine (27/84-85), ve onlar 
--(ilkin, kendileri bu kalleşliklerinden; 2/26 derhal vazgeçip, burada derhal ve doğrulukla 
böylece Ona yönelmeye karar vermedikleri sürece; 3/86-89)-- asla inanmazlar. 
8-  Şüphesiz Biz --(yine ilkin, onların bu kendi kalleşlik ve katılıklarından ötürü; 2/26 & 41/5)-- 
şimdi kıldık onların boyunlarının üstüne bukağılar, ki o çenelere dayanmıştır, ve onlar  
--(böylece bu kendi asilikleri; 41/5 içinde)-- dikleştirilmi şlerdir. 
9-  Ve (böylelikle de) kıldık onların önlerinden bir set ve ardlarından bir set, ve (böylece) 
kaplatıp bürüttük onları, ve (çünki) onlar --(yine ilkin, bu kendi art niyetli hastalık ve 
akılsızlıklarından ötürü; 74/31 & 2/171 kasıtlı olarak)-- görmüyorlar (11/20)! 
10-  O halde, artık aynıdır onlar için, uyarsan da (sen) onları, veya uyarmasan da onları,  
--(yine ilkin, kendileri bu kalleşliklerinden; 2/26 derhal vazgeçip, burada derhal ve doğrulukla 
böylece Ona yönelmeye karar vermedikleri sürece; 3/86-89)-- asla inanmazlar. 
11-  O halde, (şimdi) yalnızca uyarabilirsin (sen) izlemiş o kimseleri bu “Anışı” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23), 
ve ürpermiş (olanı) o Pek Acıyandan, görünmezde (dahi). Öyleyse, artık müjdele (sen) onu  
bir bağışlanmayla (3/135-136), ve (en sonunda, böyle de) şerefli bir ücretle (29/58)! 
12-  Şüphesiz Biz, (işte), Biz (tekrar) hayatlandırırız o ölüleri (6/36); ve yazıp kaydediyoruz 
burada (onların) böylece takdim ettiklerini (73/20), ve --(böylece de geriye miras olarak bırakmış 
oldukları, burada her daim faydalı sonuçlar ve meyvalar verebilecek, ve böylece de kendi sevap 
hanelerine kendi ölümlerinin ardından dahi “erdemli çalışmalar” olarak yazılmaya da devam 
edilebilecek olan; 41/33 tüm o)-- eserlerini de. Ve o her istem, (işte), böylece de hesaplayıp 
saydık (Biz) onu, açık bir öncünün içinde (18/49)! 
13-  Öyleyse, haydi (şimdi) vur (sen) onlar için bir örnek (olarak) o şehrin arkadaşlarını da:  
Hani, bir zaman geldiydi oraya --(yüce Al-lahın katından)-- o göndertilmişler. 
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14-  O zaman, göndermiştik (Biz) onlara o iki (elçiyi), ama yalanladılar onları. (Bunun üzerine),  
Biz de güçlendirdik (onları) bir üçüncüyle; ve (tekrar) dediler (o elçiler): Şüphesiz biz size  
--(yüce Al-lah tarafından)-- göndertilmişleriz. 
15-  Ama dediler (onlar): Değilsiniz siz, sadece bireyler, bizim benzerimiz (olan).  
Ve indirmedi o Pek Acıyan (Al-lah) hiçbir istem. Kesinlikle siz, sadece --(Onun adına)-- yalan 
söylüyorsunuz! 
16-  Dediler (o elçiler): Yetkemiz biliyor ki, şüphesiz biz size --(Onun tarafından)-- mutlak 
göndertilmişleriz. 
17-  Ve yoktur (şimdi) bizim üzerimize (başka hiçbir sorumluluk), sadece açık bir ulaştırma! 
18-  Dediler (onlar): Şüphesiz biz uğursuzluğa uğradık sizden ötürü. Öyleyse, eğer --(bu yalancı 
“elçilik” i şinizden)-- derhal caymazsanız, mutlaka taşlayacağız (şimdi) sizi, ve mutlaka 
dokunacak size (böylece) bizden, acıklı bir çile! 
19-  Dediler (o elçiler): Uğursuzluğunuz artık --(bu kendi yaptığınız haksızlığınızdan ötürü)--   
sizinle birliktedir; çünki --(yüce Al-lahın katından)-- anış verildiniz (ve malesef dinlemediniz)! 
Hayır, ve siz (hala) bir aşırı gidiciler halkısınız! 
20-  Ve (o sırada) geldi o şehrin en uzak (bölgesinden) bir adam, koşarak, ve dedi: Ey halkım, 
öyleyse, derhal izleyin bu göndertilmişleri. 
21-  Derhal izleyin sizden sorup istemeyen bu kimseleri hiçbir ücret, ve onlar --(yüce Al-lah 
tarafından)-- iletilmişler (olan)! 
22-  Ve (işte), nedir benim için ki, şimdi (böylece) --(tek Đlah olarak; 28/70)-- hizmet etmeyeyim 
(12/40) beni yaratıp oluşturmuş o Kimseye? Ve (sonunda) Ona doğru döndürüleceksiniz! 
23-  O halde, hiç edinir miyim (şimdi) ben Ondan başka (böyle) ilahlar (9/31 & 21/29 & 25/43  
& 41/37 & ...), eğer dilerse bana o Pek Acıyan (Al-lah) bir darlık, asla koruyup muaf kılamaz 
beni onların aracılıkları (21/28), hiçbir istemle, ve asla kurtaramazlar beni? 
24-  Şüphesiz ben, o zaman, açık bir sapkınlık içinde (kalmış olurdum). 
25-  Đşte, şüphesiz ben artık (böylece) --(tek Đlah olarak; 28/70)-- inandım o Yetkenize (42/10); 
öyleyse, hemen işitin beni! 
26-  (Bunun üzerine, oradaki o inkarcılar derhal onun üzerine çullanıp onu öldürdükleri vakit,  
vefatı anında o melekler tarafından)-- denildi (ona): Öyleyse, haydi (hemen) gir (şimdi)  
o bahçeye (=16/32)! Dedi (o): Ah keşke o halkım da bir bilselerdi, 
27-  (böylece) bağışladığını beni Yetkemin, ve derhal kıldığını beni (burada) böylece o 
şereflendirilmiş (kullarından) (56/88-91)! 
28-  Ve indirmedik (Biz) onun o halkının üzerine, onun peşinden, gökten bir ordu; ve (zaten) 
değildik de indirecekler. 
29-  (Çünki) değildi o, sadece --(o afetin hemen öncesinde)-- tek bir çığlık; ve işte, o zaman onlar 
sönüp gidiciler (oldular)! 
30-  Öyleyse, yazıklar olsun artık (böyle) hizmetkarlara; (çünki) gelivermiyordu ki onlara  
--(Onun katından)-- bir gönderilmiş, sadece onunla alay ediyor idiler! 
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31-  Görmediler mi, nice yıktık (Biz) onlardan önce, o nesillerden? Şüphesiz onlar artık onlara 
asla geri dönemiyorlar (23/99-100). 
32-  Ve (çünki) kesinlikle (onların) hepsi, muhakkak toplanmış durumdadırlar (şimdi) Bizim 
yanımızda, --(böylece dünyadaki o vefatlarının hemen ardından derhal içine sokulmuş oldukları  
o Cehennemde, veya o Cennette, böylece)-- hazır kılınmışlar (olarak) (16/28-29 X 32)! 
33-  Ve bir işarettir onlar için o ölü yer; işte, hayatlandırdık (Biz) onu (7/57), ve çıkardık ondan 
taneler, ki (böylece) ondan yiyorlar. 
34-  Ve kıldık orada bahçeler, o hurmalardan ve üzümlerden, ve fışkırttık içlerinde o pınarlardan; 
35-  yine (böylelikle de) yemeleri için onun (tüm) o “meyvalarından” (7/57)! Ve çalışıp 
yaratmadı (tüm) bunları kendi elleri (27/60); öyleyse, hala şükretmeyecekler mi? 
36-  Saygı duyulandır o Kimse ki, (işte), yarattı o “eşleri,” onların hepsini; yerin o 
bitirdiklerinden (26/7), ve kendi canlarından (51/21), ve --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da-- 
o pekala bildiklerinden (=2/25)! 
37-  Ve bir işarettir onlar için o gece; işte, soyup çıkarırız (Biz) ondan o gündüzü, ve o zaman 
onlar karanlıkta kalanlardır. 
38-  Ve o güneş, --(evrenin içinde sabit ve dengeli bir hızla)-- akıp gitmektedir bir (son) durak 
yerine (doğru) kendisi için (belirlenmiş olan). Đşte bu, --(yine böyle en üstün ve hassas 
Matematiksel)-- bir ölçmesidir --şimdi, yine o sol tarafta da-- en Üstün, --o sağ tarafta da-- 
en Bilen (Al-lahın)! 
39-  Ve o ay; (işte), ölçtük (Biz) ona da (bazı) uğrak yerleri; nihayet dönüverdi o --(yine  
temelde 19 kodlu, o kendi yörüngesinde)-- eski bir hurma dalı gibi. 
40-  Değildir o güneş, aranacak (olsun) onun için, yetişip yakalaması o ayı; ve değildir o gece, 
yarışıp geçebilecek (olsun) o gündüzü. Ve (çünki) hepsi --(kendileri için belirlenmiş -aynı değil-                 
fakat yine en temelde 19 kodlu, o farklı)-- yörüngeler içinde, böylece de (Onu) 
saygılamaktadırlar (17/44)! 
 
**  Yüce Rabbimizin eskiden o Kuranda -tekil formda- “felek” (=rota) olarak kullanmış olduğu (bkz. 
Yasin 40), ve hz. Muhammed (üzerine Selam olsun) tarafından yine o dönemde buna en uygun bir şekilde 
Edebi ve Mecazi bağlamda açıklanmış bu ifade (bkz. 2/282 altındaki o önemli açıklama),  
şimdi onun vadedilmiş torunu bu Misak Elçisi tarafından burada bu Kuran-Haberde bu kez -çoğul 
formda- “fuluk” (=yörüngeler) olarak okunup, şimdi buna en uygun bir şekilde Matematik ve Bilimsel 
bağlamda yukarıda gördüğümüz o en Mucizevi tarzda açığa çıkarılmış olmaktadır burada böylece  
yine, yüce Rabbimiz tarafından.   
 
41-  Ve bir işarettir onlar için; ki (işte), şüphesiz Biz taşıdık (şimdi) onların soylarını o donanımlı  
gemilerin içinde.   
42-  Ve yarattık onlar için (hava ve kara taşıtlarından da) onun benzerinden, o (nice) bindikleri 
(=uçakları, arabaları, trenleri, vs.). 
43-  Ama eğer istersek --(oksijensiz bırakarak da, şimdi)-- boğarız (Biz) onları (denizde, havada, 
veya karada), ve (o vakit) asla olmaz (artık) imdatlarına yetişebilecek olan onların, ve onlar asla 
kurtarılamazlar. 
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44-  (Ancak onların şimdi böylece her daim yaşatılmaları, ve de imdatlarına yetişilip 
kurtarılmaları)-- sadece bir acımayladır Bizden; ve --(kendilerini böylece de imtihan etmek 
maksadıyla; 21/35)-- bir geçimlendirmedir bir süreye kadar! 
45-  Ama (şimdi) denildiğinde onlara: O halde, artık sakının --(o şeytanın ve tayfasının size  
süslü gösterip böylece sizi aldatmaya çalıştığı)-- o önünüzdekilerden ve ardınızdakilerden 
(41/25), ta ki siz acınasınız!  
46-  Ama (işte), gelivermiyor ki onlara bir “Đşaret” (şimdi) Yetkelerinin o “Đşaretlerinden”  
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” o (her) birine de bir atıftır 
burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), mutlaka oluyorlar ondan yüz çeviriciler! 
47-  Ve (işte), denildiğinde onlara: O halde, haydi --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- 
(böylece de) harcayıp dağıtın Al-lahın --orada-- o sizi “beslediklerinden” (=16/75)! Dediler  
şimdi (böylece) inkar etmiş o kimseler (2/26-27) inanmış o kimselere (2/25-26): (Şimdi) hiç 
yedirir miyiz (biz) --o üst bölgelerde-- o kimselere, eğer istese Al-lah (en baştan beri) --o alt 
bölgede de-- yedirirdi onları (faydalı bir şeyle)? O halde, asla değilsiniz siz, sadece açık bir 
sapkınlık içinde! (=14/26-29) 
48-  Ve de (hala) diyorlar (onlar): O halde, (şimdi) ne zamanmış bu söz, eğer doğrular idiyseniz? 
49-  Gözlemiyorlar (onlar), sadece tek bir çığlığı, --(vakti gelince, böylece)-- yakalayıp alacak  
onları (44/15-16), ve onlar aralarında çekişip duruyorlar (iken). 
50-  Ve o vakit, asla güç yetiremeyecekler (artık) bir salık vermeye, ve (bir daha) ailelerine de   
geri dönemeyecekler. 
51-  Ve --(orada o vakit, artık o büyük afetle; 44/15-16, veya diğerleri de daha sonra buradaki  
o normal ömürlerinin sonunda, böylece o melekler tarafından vefat ettirilmelerinin; 16/28-29 
hemen ardından)-- derhal üfürüldü (şimdi) o borunun içine, ve o zaman, (işte), onlar artık --(öte 
tarafta, o Cehennemde)-- derhal o yatış yerlerinden (kalkıp) Yetkelerine doğru koşuşuyorlar! 
52-  Ve işte, (orada) dediler (onlar): Vah yazıklar bize, kim uyandırdı bizi şimdi --(buradaki bu 
parmak uçlarına kadar aynı olan o yeni bedenleriyle; 75/3-4 orada)-- bu yatış yerlerimizden?  
Bu, o Pek Acıyanın söz verdiğidir; ve (demek ki, burada) doğru söylemiş o göndertilmişler  
(=bu Misak Elçisi, ve burada onunla birlikte böylece yüce Al-laha çağıran ve tüm insanları  
bu konuda da böylece uyarmış olacak olan tüm o erdemli inananlar; 12/108 & 6/130)! 
53-  Đşte, değil idi (o), sadece --(o büyük afetlerin; 44/15-16 hemen öncesindeki)-- tek bir çığlık; 
ve sonra o zaman, (işte), onlar artık (böylece) toplanmış durumdadırlar --(buradaki o vefatlarının 
hemen ardından; 16/28-29 X 32 şimdi böylece)-- Bizim yanımızda, hazır kılınmışlar (olarak)! 
54-  O halde, bugün (artık) asla haksızlığa uğratılmaz hiçbir can, hiçbir istemle. Ve karşılık 
görmeyeceksiniz (siz), sadece (böylelikle ve derhal) bu “çalışıyor” olduklarınıza (16/28-29 X 32) 
göre! 
55-  Öyleyse, artık şüphesiz, o bahçe arkadaşları (16/32), bugün, bir aktivite içinde, 
neşelenenlerdir. 
56-  Onlar ve eşleri o gölgelikler içindedirler, o koltuklar üzerinde yaslanmışlardır. 
57-  Onlar için orada (nice) meyvalar da (vardır), ve onlar için verilecektir (orada) neyi  
arzulayıp isterlerse. 
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58-  Ve de --(en önemli ve biricik bir ikram olarak)-- bir “Selam” deyişi (bizzat söylenecektir),  
o en acıyan Yetkeden! 
59-  (Ve sonra, yine Al-lah şöyle buyuracak): Ama çekilin (siz), bugün, ey o cürümkarlar (7/40)! 
60-  (Çünki) ahidlemedim mi (Ben) size, ey Adem oğulları, asla hizmet etmeyin diye o şeytana? 
Şüphesiz o sizin için (böylece) açık bir düşman idi (35/6)! 
61-  Ve hizmet edin diye (böylelikle) sadece Bana (12/40 & 22/77)! (Çünki) işte budur,   
ayakta duran bir yordam (6/161)! 
62-  Ve muhakkak saptırdıydı o (şeytan) sizden birçok kuşakları (17/62-65 & 6/112-113); 
öyleyse, hala (bunları) görüp akletmediniz mi? 
63-  O halde, (işte), şimdi budur o batak, o şey ki söz veriliyor idiniz. 
64-  Öyleyse, artık girin oraya bugün, (böylece) inkar ediyor (2/26-27 & 41/5 & 22/72 & ...) 
olduğunuzdan ötürü! 
65-  (Đşte) bugün, mühürleriz (Biz) artık onların ağızlarını, ve kelam eder bize o elleri, ve tanıklık 
eder o ayakları (tüm) o kazanıyor olduklarına (10/27)! 
66-  Ve eğer istesek, mutlaka silip kapatırdık Biz (şimdi) onların gözlerini, ve (panik içinde)  
koşuşurlardı yolu (bulmak için); ama artık nasıl görebilirlerdi (6/46)? 
67-  Ve eğer istesek, mutlaka donuk bırakırdık onları oldukları yerde; ve güç yetiremezlerdi artık 
ileri gitmeye de, ve dönemezlerdi geriye de. 
68-  Ve kim ki ömürlendiririz (Biz) onu (uzunca), artık (böylece de) zayıflatıp bükeriz onu 
yaratışta (16/70); öyleyse, --(şimdi bedenen ve zihnen hala dinç ve sağlam durumdalar iken; 
68/43)-- hala (bunu) akletmeyecekler mi (21/10)? 
69-  Ve öğretip bildirmedik (Biz) ona (=Misak Elçisi) burada --(kafiyeli kelimelerden/harflerden 
kurulu, hesapsız rastgele)-- bir Şiir, ve (böyle bir şey) asla uygun/layık olamaz onun için!  
Öyleyse, (şimdi) değildir o, mutlaka --en üstün hesaplı ve ölçülü-- bir “Anış” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en başta ve 
hassaten: 39/23), ve --(böylelikle de, artık 19 kodlu o Tablolarda, böylece o sol tarafta ve o sağ 
tarafta; 17/106 böylelikle yüce Al-lah tarafından indirilmiş eşsiz ve benzersiz)-- açık bir 
“Okunuş!” (=17/88) 
70-  Artık böylece (bununla) uyarması için (34/46) hayatta olan (her) kimseyi, ve de artık 
(böylelikle) hak olsun diye (bu) “Deyiş” (69/40-43) (böylece) o inkarcıların aleyhine (27/84-85)! 
71-  O halde, (şimdi) görmediler mi (onlar), şüphesiz Biz yarattık onlar için o ellerimizin 
(yaratıp) yaptıklarından o davarları, (ki) onlar (şimdi) bu (hayvanlara) sahip oluyorlar? 
72-  Ve (böylece) boyun eğdirdik o (hayvanlara) onlar için; ve onlardan binekleri vardır (16/8), 
ve onlardan yiyorlar (6/143-144).    
73-  Ve onlar için onlarda daha (nice) faydalar (16/5-6) ve içecekler de vardır (16/66);  
öyleyse, hala şükretmeyecekler mi (76/3)? 
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74-  Ama edindiler onlar (şimdi) Al-lahtan başka (böyle) ilahlar (9/31 & 21/29 & 25/43 &  
41/37 & ...), ta ki (onlar tarafından) yardım edilsinler. 
75-  Fakat onlar asla güç yetiremezler onların yardımına; ama onlar hala onlar için  
--(onların o kabirlerinin & türbelerinin & heykellerinin & anıtlarının vs. önünde onlara  
dua etmek, ve de oraları korumak amacıyla nöbetleşmek üzere)-- bir hazırlaştırılmış ordudurlar 
(35/13-14)! 
76-  Öyleyse, asla hüzünlendirmesin seni (şimdi) onların (bu) deyişleri (15/6 & 21/5 & ...); 
(çünki) şüphesiz Biz biliyoruz (onların) o gizlediklerini de, ve o açığa vurduklarını da (11/5)! 
77-  O halde, görmedi mi (şimdi) o insan, şüphesiz Biz yarattık onu bir damlacıktan (=sperm 
hücresi)? Ama şimdi (kalkıp Bize karşı) açık bir çekişmeci (oldu) o! 
78-  Ve (böylece de) vurdu Bize bir örnek, ve unutarak o kendi yaratılışını; dedi: O halde, tekrar 
kim diriltecekmiş bu kemikleri, ve onlar (hepten) çürümüş (iken)? 
79-  De ki: Diriltecek onları, (burada) inşa etmiş olan o Kimse onları --(o ana rahminde  
böylece de)-- o ilk seferde (23/14)! Ve O “her tür yaratışı” en bilendir (56/60-61)! 
 
**  Yüce Rabbimiz (ileride tüm bu evrenimizin Kendisi tarafından önce toptan kapatılarak çökertilip, 
sonra tekrar açılacağı; 21/104) o nihai kalkış gününde (39/67-68), orada insanları burada bu ilk seferde 
yarattığı gibi ana rahminde ve ortalama “dokuz aylık” bir süreçte değil, fakat elbette, şimdi hiç 
bilemeyeceğimiz bambaşka bir yaratış yeri ve de metoduyla (elbette, muhtemelen --ve belki de, sadece 
“dokuz saniye, veya salise, vs.” gibi-- çok daha kısa bir süreçte, veya bir anda, ve buradaki tüm insanların 
kemiklerine ve parmak uçlarına varıncaya kadar tamamen ve tekrar aynı surette yaratacağını böylece  
bu Ayetlerde açıkça işaret edip bildirmiştir, en başta (56/60-61 & 75/3-4)! Yukarıdaki bu Ayetin sonunda,  
bu sebeple de yüce Rabbimizin “her tür yaratışı” (=bikulli halkin) en bilen ve güç yetiren olduğu 
vurgulanmakta olmalıdır. Çünki yüce Rabbimiz bu dünyada olduğu gibi şimdi burada genelde çoğu şeyi,  
en baştan beri yaratıp takdir etmiş olduğu o doğa fizik kanunları çerçevesinde (7/185) ve çoğunlukla 
böylece sebeplere bağlı olarak ve dilediği belirli bir süreçte yaratmaya kadir olduğu gibi,  
dilediği takdirde, en baştan beri Kendisinin yaratıp takdir etmiş olduğu tüm bu doğa fizik kanunlarının ve 
bu sebeplerin hepsini çiğneyip, bunlardan tamamen farklı ve bambaşka sebeplerle, veya da bizim 
gözümüzde hepten sebepsiz olarak, en kısacık bir süreçte, veya da bir anda yaratmaya da güç yetirebilen, 
ve bu vesileyle de “her tür yaratışı en bilen” (=bikulli halkin Alim) tek ve biricik Al-lahtır!    
 
80-  O Kimse ki kıldı sizin için o yeşil ağaçlardan da bir ateş, (ki) şimdi siz onlardan --(enerji 
kaynağı olarak da böylece alıp)-- yakıyorsunuz. 
81-  O halde, (şimdi) değil midir (ilkin) yaratmış o Kimse o gökleri ve yeri, --(bunun ardından,  
o nihai kalkış gününde de ve tekrar)-- ölçüp güç yetirebilecek yaratmaya onların --(buradaki 
parmak uçlarına kadar; 75/3-4 tam)-- benzer/aynı (o bedenlerini de) (56/60-61)? Evet, ve  
(çünki) O pek yaratıcıdır, en bilendir! 
82-  Onun emri (burada, ilkin) dilediği zaman bir istemi, (sonra) yalnızca demesidir ona: “Ol;” 
ve --(o da, en başta Onun dilemiş olduğu o tarzda, ve belirlemiş olduğu o sürede, böylece)-- 
oluverir (2/117)! 
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**  Yüce Rabbimizin burada hem bu evrenimizi (=gökler ve yer), ve ardından hem de tüm bu canlıları  
ve insanları en başta (Kendi katındaki; 22/47) bu toplam 6 günlük o “zihinsel yaratış” safhasının  
(41/9-12) --(yani yukarıdaki Ayette belirtilen o “iza erade şeyen” (=bir istemi irade ettiği zaman), veya 
bundan önceki o ilk Ayette (2/117) vurgulanan o “iza gada emren” (=bir emri planlayıp bitirdiği zaman) 
safhasının)-- ardından vermiş olduğu o en kudretli “Ol” emrinin akabinde, yaklaşık 14 ve de 4 milyar 
yıllık bir süreçte, böylece ard arda en hikmetli bir “Evrimsel Yaratış” metoduyla yaratmayı dilemiş 
olduğunu bugün hem en başta ve hassaten bu gibi Ayetlerden (21/30 & 71/14-15 & ...) ve sonra  
bunlarla ilgili pekçok somut Bilimsel bulgulardan da açıkça bilebiliyoruz. Dolayısıyla, burada  
yüce Rabbimizin bu şekilde takdir etmiş olduğu bu en kudretli “Ol” emrini ve bunun bu en hikmetli 
“Evrimsel Yaratış” açılımlarını toptan inkar edip, bunun yerine tüm bu evrenin ve canlıların hokus 
pokusla (en fazla 24 saatlik 6 günde) ayrı ayrı direk ve bir anda ortaya çıkarıldığını iddia eden 
günümüzdeki o hastalıklı ve art niyetli fanatik “Evrimsel Yaratış” karşıtı o küresel “Mesih Deccalizm” 
ideolojilerinin etkisi altında kalarak (5/17-18), yüce Al-lahı bırakıp o şeytanın uydurup böylece  
--(tüm insanları, ve en başta Đsayı ve Uzeyri yine ve özellikle bu yolla da tanrılaştırmak için; 9/30)-- 
malesef yeryüzündeki birçoklarının gözlerine süslü göstermiş olduğu böyle (o bazı Amerikan Evanjelik 
ve Đsrail Ortodoks mezheplerinin uydurması) fanatik “Evrimsel Yaratış” karşıtı olan sahte ve hayali  
hokus pokusçu böyle bir “tanrı babaya” asla itibar etmemelidir hiçbir erdemli inanan, içinde 
bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda (bkz. 5/17-18). 
Çünki yüce Rabbimiz en ilkin (Kendi katındaki; 22/47) o toplam 6 günlük bu “zihinsel yaratış” sürecinde 
(41/9-12) herşeyi en ince ayrıntısına kadar en üstün ve hassas Matematiksel hesaplarla ölçüp takdir etmiş, 
ve ardından da tüm bu evrenin ve canlılığın (her an Kendi gözetimi altında olarak) el değmeden  
en hikmetli bir “Evrimsel Yaratış” sürecinde böylece 14 ve de 4 milyar yıllık bir süreçte oluşabilmesini  
en büyük Hikmeti ve Kudretiyle en baştan beri böylece o “Ol” emriyle mümkün ve de elbette kaçınılmaz 
--(çünki Onun en başta böylece “Ol” dediği bir şeyin ardından Onun dilediği şekilde ve belirlediği süreçte 
“olmaması” düşünülemez)-- kılmıştır (2/117). Ancak Kendisinin gerekli görüp dilediği her anda, ve  
her evrede tekrar --(yine Kendisinin en baştan beri yaratıp takdir etmiş olduğu tüm o doğa fizik 
kanunlarını ve sebepleri kullanarak, veya da bunları tamamen çiğneyip hepten sebepsiz olarak)-- 
müdahele edip bu her iki olayı da dilediği şekilde ve yönde her an yönlendirmiş --(örneğin, o Kambriyen 
döneminde “Evrimsel Yaratış” patlamasını en hızlı ve en Mucizevi bir tarzda gerçekleştirmiş olduğu gibi, 
veya denizden karaya geçişi en süratli ve en Mucizevi bir tarzda gerçekleştirmiş olduğu gibi, vs.)-- 
ve de yine böylece dilediği her an ve her vakit böylelikle dilediği tarzda yönlendirir olduğunu da asla 
unutmamalıyız burada.  
Ve ayrıca gelecekteki o nihai kalkış gününde, yüce Rabbimizin artık ne o yeni evreni, ve ne de onun 
içindeki tüm o canlıları ve bizleri tekrar yaratırken, şimdi temelde buradaki bu yaratış metotlarıyla değil, 
fakat şu an asla bilemeyeceğimiz bambaşka yaratış teknikleriyle de, ve böylece oradaki o “Ol” emrinin 
hemen ardından bu kez buradakine nispeten çok daha kısacık bir sürede, veya da hepten bir anda  
yine en Hikmetli ve en Kudretli bir şekilde --(pek muhtemelen, yine en temelde 19 kodu ile, ve elbette 
yine en muzzam ikişerli Simetrik bir tarzda; 21/30 & 51/49)-- yaratmış olacağını da asla unutmamalıyız 
burada böylece, en başta (bkz. 21/104 & 36/79)!      
 
83-  Öyleyse, artık saygı duyulandır o Kimse ki, (böylelikle) yalnızca (Onun) elindedir 
“yönetimi” o her istemin (17/111); ve --(buradaki o vefatın hemen ardından, hepiniz böylece ve 
derhal)-- Ona doğru döndürüleceksiniz (56/83-94)! 
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BÖLÜM   37 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Ve (andolsun) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- o dizilen (Meleklere),  
bir dizilişle! 
2-  Ve --o sağ tarafta da-- o ileri atılan (Meleklere), bir atılışla! 
3-  Ve --(böylelikle de, o her iki tarafta)-- aktarıcılara bir “Anışı” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23)! 
4-  (Öyleyse) şüphesiz, sizin Đlahınız --(Kendisinden başka hiçkimsenin bunların bir benzerini  
asla yapıp getiremeyeceği; 17/88, ve dolayısıyla da, bu en özgün açıdan da artık Ona asla ve 
hiçbir zaman hiçkimsenin denk olamayacağı; 112/4)-- mutlak Tektir! 
5-  Yetkesidir (O) tüm o göklerin (=yıldızlar, gezegenler) ve o yerin (=dünya), ve onların 
arasındakilerin (=gök taşları, bulutsular, vs.), ve Yetkesidir --şimdi, yine 19 kodlu o  
Tablolarda da, o sağ tarafta da-- o “doğuların” da! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (1-5), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi ilkin o  
“Görkemli Bir Mucize,” ve sonra da o “Kavuşturan Bir Mucize” dosyasını da muhakkak görüp  
bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
6-  Şüphesiz Biz süsledik o yakın göğü de o gezegenler süsüyle. 
7-  Ve --(yüce Al-lahın indinde toplam yedi gökten oluşan o tüm evreni de; 2/29)-- bir korumayla 
(donattık), o her alışık şeytana karşı. 
8-  (Dolayısıyla), asla işiticilik edemezler onlar (orada) o Yüce Konseye (=Yüce Al-lah, ve Onun  
orada Kendisine en yakınlaştırılmış o “sekiz” en kıdemli “melek” kullarından oluşan o Konseyi; 
69/17, ve orada böylelikle sadece ve hassaten yüce Al-lahın emriyle bu Konseyinden böylece 
çıkıp, akabinde orada yine Onun emrindeki bu en kıdemli sekiz “melek” kulu tarafından  
derhal şimdi burada bu evrendeki tüm o diğer melek kullarına da aynen ve böylece indirilip 
iletilen Onun tüm o en yüce Đlahi haber ve emirlerine)-- ve (çünki) kovulup atılıverirler burada  
(o cin şeytanları) her taraftan, 
9-  (O radyoaktif ışınlarla da)-- itilip uzaklaştırılarak; ve onlar için burada (böylece) daimi bir  
çile vardır! 
10-  Ancak (burada) kim işitip kaparsa bir kapmayla, artık izini sürer onun da --(yine bu 
evrendeki o en büyük karadelikler, veya nötron yıldızları tarafından da devamlı olarak 
püskürtülen, o en şiddetli kuvvette de)-- delici bir (radyoaktif) ışın! 
11-  Öyleyse, (şimdi) sor onlara: Onlar mı daha şiddetlidir (bedensel) yaratılışta, yoksa --(gözle 
görülemez bir nurdan, enerjiden)-- yarattığımız (bu diğer melek) kimseler mi? Şüphesiz Biz 
yarattık o (insanları) cıvık bir çamurdan (=yer çamurunda mevcut tüm o elementlere bir atıftır  
böylece yine, en başta; 35/11). 
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12-  Hayır, sen (buna) hayran kalıp şaştın; ama onlar (hala) alay ediyorlar. 
13-  Ve (böylece) “Anış” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır 
burada böylelikle yine, en ilkin: 39/23) verildikleri zaman, asla “Anış” almıyorlar! 
14-  Ve (her) gördükleri zaman (böyle) bir “Đşaret” (6/4 = 26/5), hala alay ediyorlar. 
15-  Ve dediler: (Çünki) değildir bu, sadece açık bir sihir (21/2-4)! 
16-  Ve de (çünki) öldüğümüz zaman mı, ve olduğumuzda (burada) toprak ve kemikler, şüphesiz 
biz mi mutlak --(buradaki o vefatın hemen ardından, öte tarafta, o Cehennemde; 16/28-29 derhal 
ve böylece)-- uyandırılacaklar (imişiz) (36/48-53)? 
17-  Ve --(kendilerine şimdi bu “Anışı” böylece ve kesinlikle alaya alıp inkar etmelerini 
tenbihleyen o efendileri ve önderleri konumundaki; 33/67)-- o öncü babalarımız da mı? 
18-  De ki: Elbette! Ve siz, (Ona) boyun bükücüler (olarak). 
19-  Ve (çünki) o yalnızca --(o vefatları anındaki)-- tek bir komuttur, ve o zaman,  
(işte), onlar artık böylece --(öte tarafta, o Cehennemde)-- (kalkmış) gözlüyorlar (36/48-53)! 
20-  Ve (o vakit) dediler (onlar): Vah yazıklar bize; çünki (işte) bu, o Ergi günüdür! 
21-  (Đşte) bu, o Ayırt Etme günüdür (60/3), o şey ki (siz) onu (böylece) yalanlıyor idiniz. 
22-  Öyleyse, (ey o görevli Melekler), haydi toplayın (şimdi) --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) burada böylece yalanlayıp nankörlük ederek-- haksızlık 
etmiş (39/24) o kimseleri ve eşlerini, ve o hizmet ediyor olduklarını, 
23-  Al-lahın dışında (9/31 & 25/3 & ...). Ve derhal iletin onları o korlu alevin yoluna doğru! 
24-  Ve tutuklayın onları; (çünki) şüphesiz onlar (önce) sorgulanacaklar! 
25-  O halde, (şimdi) nedir sizin için ki, yardımlaşmıyorsunuz? 
26-  Hayır, (çünki) onlar bugün teslim oluculardır. 
27-  Ve öne çıktı (şimdi) onların bazısı (diğer) bazısına doğru (yönelip), soruşturarak; 
28-  dediler: Şüphesiz siz bize hep geliveriyor idiniz --(eğer şimdi bu “Misak Elçisine/Mesajına”  
başkaldırıp kesin reddederlerse, bundan ötürü Al-lah katında öncelikle mutlak olarak  
Onun rızasını ve ebedi cennetlerini kazanacaklarını vadederek de; 70/36-38 böylelikle de)-- 
o sağ yandan (56/27)! 
29-  Dediler: Hayır, siz --(zaten, en baştan beri)-- kendiniz olmadınız (ona) inananlar. 
30-  Ve yok idi bizim için sizin üzerinize hiçbir geçerli ispat (16/100). Hayır, siz --(zaten,  
en baştan beri)-- kendiniz olduydunuz (böylece) bir taşkıncılar halkı (7/185-186)! 
31-  Ve (dolayısıyla), hak oldu (şimdi) bizim aleyhimize (böylece) Yetkemizin (bu) “Deyişi” 
(27/84-85); o halde, artık şüphesiz biz --(o çileyi; 22/19-22)-- mutlak tadıcılarız! 
32-  Ve (evet), biz eğrilttik sizi, (çünki) şüphesiz biz de --(bu hususta en baştan beri böylece  
o şeytana uyup)-- eğri gidenler idik (14/21-22). 
33-  (Bundan ötürü) artık şüphesiz onlar, o gün, o çilenin içinde (böylece) ortaktırlar (33/64-68). 
34-  (Çünki) şüphesiz Biz böyle yaparız (tüm) bu cürümkarlara (7/40)! 
35-  (Çünki) şüphesiz onlar olduydular, (o vakit) denildiğinde kendilerine: “Öyleyse,  
asla yoktur böyle (başka) ilah (9/31 & 21/29 & 25/43 & ...), ancak --(tek Đlah olarak)-- sadece 
(böylelikle) Al-lah (28/70)!” büyükleniyorlardı. 
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36-  Ve diyorlardı: Yani (şimdi) biz mutlak terk mi etmeliymişiz (bu) ilahlarımızı (9/31 &  
21/29 & 25/43 & ...) böyle cinlenmiş --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda, o sol ve o sağ taraftaki,  
tüm o benzeşmeli kelimeleri kendinden düzüp uyduran, böyle-- bir şair (21/5) için? 
37-  Hayır, (işte), geldi o (şimdi) onlara o “Gerçekle” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin ve de hassaten: 39/41),  
ve böylelikle --(bu konuda vermiş oldukları tüm o en Mucizevi gaybi haberlerini aynen tasdik 
edip böylece) -yerine getirerek- doğruladı tüm o göndertilmişleri (bu hususta, lütfen, şimdi  
en başta yine bkz. (Tevrat-Tsny. 18/18-19 = 32/1-2) (Đncil-Yhn. 6/27 = Matta 4/4 & Luka 8/15)  
(Mezmurlar-Zebur 118/22-26 = 1/2-3) (Kuran-Ali Đmran 3/81 & 33/7-8 = Neml 27/93 &  
Đbrahim 14/24-25)! 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından artık böylelikle mutlak 
olarak gönderilmiş olan bu en kritik ve önemli “Misak Elçisinin/Mesajının,” şimdi daha önceki tüm o 
büyük Peygamberlerin (=bu bağlamda, burada en başta yine hz. Musa, ve hz. Đsa, ve hz. Davud, ve de 
yine nihai olarak hz. Muhammed a.s.) bu hususta vermiş oldukları o en Mucizevi gaybi haberlerini aynen 
tasdik edip yerine getirerek böylece hepsini şimdi birer birer nasıl “doğrulamış” (=saddeka) olduğuna 
daha yakından ve geniş olarak da tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine en başta o “Enfes Bir Mucize,” 
ve sonra o “Şahane Bir Mucize,” ve sonra bunların ardındaki tüm o diğer en Mucizevi dosyaları,  
ve tüm bunların akabinde de yine en başta o “Musa Peygamberin Sözleri” & “Đsa Peygamberin Sözleri”  
& “Davud Peygamberin Sözleri” & ve de yine nihai olarak “Muhammed Peygamberin Sözleri” 
dosyalarını şimdi bu bağlamda da muhakkak ve bütünüyle görmeliyiz, en ilkin.  
 
38-  Öyleyse, şüphesiz siz (artık) mutlak tadacaklarsınız (böyle) acıklı bir çileyi (22/19-22).    
39-  Ve (böylece) cezalandırılmıyorsunuz (siz), sadece (bu) “çalışıyor” (41/40 & 23/63-67;  
22/72 & 60/2 & 85/4-10 & ...) olduklarınızla! 
40-  Sadece (müstesna) Al-lahın o hizmetkarları (22/77), (böylece) has kılınmışlar (39/2-3)  
olan.  
41-  O şahıslar, (işte), onlar için bilinen bir besin (var olacaktır). 
42-  (Nice) meyvalar; ve onlar (böylece) ikram edilmişlerdir. 
43-  Armağan bahçeleri içinde. 
44-  Koltuklar üzerinde, karşılıklı (oturmuşlar) olarak. 
45-  Dolaşılır onların etrafında, o kaynaktan kadehlerle. 
46-  Bembeyaz, lezzetli (olan) içenler için. 
47-  Yoktur onda hiçbir sersemletme, ve onlar ondan asla rahatsız da olmazlar. 
48-  Ve onların yanında (kendilerine servis yapmak üzere) bakışlarını yalnızca kendilerine 
çevirmiş (garson canlar) vardır, iri gözlü. 
49-  Şüphesiz onlar sanki saklanmış inciler gibidirler! 
50-  Ve öne çıktı (şimdi) onların bazısı (diğer) bazısına doğru (yönelip), soruşturarak; 
51-  dedi (şöyle) diyen biri, onlardan: Şüphesiz o ki, (işte), var idi benim bir yakın arkadaşım; 
52-  (hep) derdi: (Yoksa) şüphesiz sen de mi (şimdi) o doğrulayanlardansın (39/33)? 
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53-  Ve (yani) öldüğümüz zaman mı, ve olduğumuzda (burada) toprak ve kemikler, şüphesiz  
biz mi --(buradaki bu vefatın hemen ardından, öte tarafta, o Cehennemde, veya o Cennette,  
bu hususta böylece ve derhal)-- karşılıklandırılacaklar imişiz (16/28-29 X 32)? 
54-  Ve dedi: O halde, (şimdi) siz (ona) rastgeldiniz mi? 
55-  Ve (sonra) bakıverdi, ve gördü onu o korlu alevin ortasında. 
56-  Ve dedi: Al-laha (andolsun ki), kesinlikle (sen) neredeyse mutlaka saptırıp kaydıracaktın  
beni de. 
57-  Ve eğer olmasaydı Yetkemin o “Armağanı” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Armağanına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 93/11), mutlaka (şimdi 
ben de) olacaktım --(o Cehennemde; 16/28-29 böylece seninle birlikte)-- hazır kılınmışlardan! 
58-  Öyleyse, biz artık (burada, bir daha asla) ölecekler değil miyiz? 
59-  Sadece (dünyadaki) o ilk ölümümüz (16/32), ve biz artık (burada, bir daha asla) çile 
çekecekler de değil miyiz? 
60-  (O halde) işte budur, o koca başarıya eriş! 
61-  Öyleyse, (şimdi) bunun bir benzeri için çalışmalıdır (tüm) o “çalışıcılar” (39/33-35)! 
62-  O halde, (şimdi) bu mu daha iyidir bir karşılık (olarak), yoksa o dikenler ağacı mı? 
63-  Şüphesiz Biz kıldık onu bir inletme (yiyeceği) --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) burada böylece yalanlayıp büyük nankörlük etmiş olan--                  
o haksızlık ediciler (39/24-26) için! 
64-  Şüphesiz o bir ağaçtır, (böylece) bitip çıkan o korlu alevin dibinde. 
65-  Onun tomurcukları, sanki o şeytanların başları gibidir. 
66-  Ve şüphesiz onlar (artık) mutlak yiyeceklerdir ondan, ve (mecburen) dolduracaklardır 
onunla karınlarını. 
67-  Sonra şüphesiz, onlar için onun üzerine mutlak bir şölen (vardır) o kaynar sudan. 
68-  Sonra şüphesiz, onların (son) dönüş yerleri yine o korlu aleve doğru (olacaktır)! 
69-  (Çünki) şüphesiz onlar (burada) bulduydular o babalarını sapkınlar (olarak). 
70-  Ve (buna rağmen), onların izleri üzerinde koşturuyorlardı (43/23-24). 
71-  Ve muhakkak (böylece) sapmıştı onlardan önce o ilk (nesillerin) çoğu da (7/101-102). 
72-  Ve muhakkak gönderdiydik (Biz) onların içinde (birçok) uyarıcılar. 
73-  Öyleyse, (şimdi) gözle, nasıl oldu sonu o uyarılanların (8/50-52)! 
74-  Sadece (müstesna) Al-lahın o hizmetkarları (22/77), (böylece) has kılınmışlar (39/2-3)  
olan! 
75-  Ve muhakkak (böylece) seslendiydi Bize o Nuh (54/10); ve --(bundan ötürü; 10/103)-- 
(ona) ne güzel yanıt vericiler idik (Biz). 
76-  Ve işte, (böylece) kurtardık onu ve ailesini koca bir tasadan (11/40-41). 
77-  Ve (sonra da) kıldık onun soyunu, onları (böylelikle) baki kalıcılar (11/48). 
78-  Ve bıraktık onun için (bu) sonrakiler arasında, (böylece anılmasını): 
79-  Selam (olsun) o Nuhun üzerine, (tüm) o kalabalıkların içinde! 
80-  Şüphesiz Biz --şimdi, yine burada da-- böylece ödüllendiririz (27/59) (tüm) o güzellik  
edicileri (39/34)! 
 
 
 



Bölüm  37           447  
_____________________________________________________________________________________________      
 
 
 
81-  Şüphesiz o (Bizim) inanan hizmetkarlarımızdandı. 
82-  Sonra da --(bu kendi inkarcılık ve büyük zorbalıklarından ötürü; 71/21-24 böylece)-- 
boğduk (tüm) o diğerlerini (71/25)! 
83-  Ve şüphesiz, onun (soyunun) bir kolundan idi o Đbrahim. 
84-  Hani, bir zaman o geldiydi Yetkesine, teslimkar bir kalple. 
85-  O zaman, dedi o (kendi) babasına, ve halkına: Nedir o, sizin (böyle) hizmet ettikleriniz? 
86-  Yani (bu) döneklik ilahlarını mı, Al-lahın dışında, (böylelikle) diliyorsunuz? 
87-  Öyleyse, (şimdi) nedir sizin sanınız o kalabalıkların Yetkesi hakkında? 
88-  Ve (sonra) gözleyip baktı bir bakışla --(yüce Al-lahın dışında/yanında böylece Ona ek/ortak 
“yetkeler” olarak edinmiş oldukları o)-- yıldızlara doğru, 
89-  Ve dedi: Şüphesiz ben (bunlardan) pek usanmışım (6/76-79)! 
90-  (Bunun üzerine), derhal yüz çevirdiler ondan, arka dönücüler (olarak). 
91-  Ve (o da) derhal sokuldu --(yine kendi zanlarınca, böyle bazı melekleri temsilen; 23/24 & 
71/23 & .. kendi elleriyle yontup yapmış oldukları; 37/95 o put)-- ilahlarına doğru, ve dedi: 
Yemiyor musunuz? 
92-  Nedir sizin için ki, konuşmuyorsunuz? 
93-  Ve (böylece) yürüdü onların üzerine, (ve) bir vuruşla (yıkıp parçaladı onları) sağ elle! 
94-  Ve (bunun üzerine), o halkı koşup geldiler ona doğru, (başına) üşüşerek. 
95-  O da dedi: Öyleyse, hala --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “ilahlar” olarak edinip, 
böylece)-- hizmet mi ediyorsunuz siz bu (kendi ellerinizle) yonttuklarınıza? 
96-  Ve (halbuki), Al-lah yarattı sizi ve bu çalışıp (yonttuklarınızı da)! 
97-  Dediler (onlar): Öyleyse, derhal inşa edin onun için bir yapı, ve de hemen atın onu (orada)  
o korlu alevin içine! 
98-  Ve (böylece) dilediler ona karşı bir tuzak, ama (sonunda) kıldık (Biz) onları en aşağı  
düşücüler (22/43-44)! 
99-  Ve (bunun ardından), dedi (Đbrahim): Öyleyse, şüphesiz ben (şimdi) göçüp gideceğim 
Yetkeme doğru (21/71); O, iletecektir beni. 
100-  Yetkem, öyleyse, şimdi (lütfen) bahşet benim için o düzeltililerden (bir çocuk)! 
101-  Ve bunun üzerine, (Biz de) müjdeledik onu pek ılımlı bir çocukla (=Đshak). 
102-  Ve o vakit, o ulaştığında (artık) onun yanında, koşma çağına, dedi (Đbrahim): Ey 
oğulcuğum, şüphesiz ben görüyorum uykumda, (ki) işte ben --(yüce Al-lahtan bir emir üzere)-- 
şimdi boğazlayıp --(Onun uğrunda)-- mutlaka kurban etmeliyim seni! Öyleyse, (şimdi) gözle, 
nedir senin (bu hususta) o gördüğün? Dedi (Đshak): Ey babacığım, öyleyse, derhal yap  
--(yüce Al-lah tarafından)-- bu emredildiğini! Bulacaksın beni, eğer Al-lah isterse/isteğiyle, 
sabredicilerden! 
103-  Ve o vakit, o ikisi --(yüce Al-lahın bu emrine)-- teslim olduklarında, ve --(böylece,  
Onun uğrunda kurban etmek üzere)-- yatırdığında (Đbrahim) onu alnı üzerine; 
104-  Biz de (derhal) seslendik ona: Ey Đbrahim! 
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105-  Muhakkak (böylelikle) doğruladın sen (bu) görüyü!  
Şüphesiz Biz --şimdi, yine burada da-- böylece ödüllendiririz (48/27) (tüm) o güzellik  
edicileri (39/34)! 
106-  Şüphesiz bu, apaçık bir testtir! 
107-  Ve (bunun üzerine), fidye olarak verdik (Biz de) ona koca bir kurbanlığı. 
108-  Ve bıraktık onun için (bu) sonrakiler arasında, (böylece anılmasını): 
109-  Selam (olsun) o Đbrahimin üzerine! 
110-  Đşte, --şimdi, yine burada da-- böylece ödüllendiririz (Biz) (27/59) tüm o güzellik  
edicileri (39/34)! 
111-  Şüphesiz o (Bizim) inanan hizmetkarlarımızdandı. 
112-  Ve müjdeledik onu --(yukarıda hz. Đbrahimle birlikte sergilemiş olduğu o salih tutumuna  
ve sabrına karşılık bir mükafat olarak da; 37/102)-- Đshakla, --(işte, bu sebepten ötürü de; 37/102 
ileride böylece)-- düzeltililerden bir havadisçi (olacak o diye)! 
113-  Ve (böylece) bereketler kıldık (Biz) o (Đbrahimin) üzerine ve Đshakın üzerine; ve 
soylarından (şimdi de) böyle güzellik ediciler de (39/23) vardır (=4/162), ve açıkça kendi 
canlarına haksızlık ediciler de (39/24) vardır (=4/161)! 
114-  Ve muhakkak lutfettik (Biz) o Musaya ve Haruna da. 
115-  Ve kurtardık onları ve halklarını, koca bir tasadan. 
116-  Ve (böylece) yardım ettik onlara, ve (böylelikle) oldular onlar, galip gelenler (26/41-66)! 
117-  Ve verdik onlara o apaçık Yazıtı (=Tevrat; 21/48); 
118-  ve (böylece) ilettik onları ayakta duran bir yordama (6/161)! 
119-  Ve bıraktık onlar için (bu) sonrakiler arasında, (böylece anılmalarını): 
120-  Selam (olsun) o Musanın ve Harunun üzerine! 
121-  Şüphesiz Biz --şimdi, yine burada da-- böylece ödüllendiririz (27/59) (tüm) o güzellik  
edicileri (39/34)!      
122-  Şüphesiz onlar (Bizim) inanan hizmetkarlarımızdandılar. 
123-  Ve şüphesiz, Đlyas da o göndertilmişlerdendi. 
124-  Hani, bir zaman dedi o (kendi) halkına: Öyleyse, (hala) sakınmayacak mısınız? 
125-  (Çünki) hala (böylece) isteyip çağırıyor musunuz siz (kendinize) --(yüce Al-lahın 
dışında/yanında, Ona ek/ortak bir “yetke” olarak edindikleri)-- bir “Ba’l” (=kendi zanlarınca, 
yüce Al-lahın katında çok şerefli olarak addettikleri bir erkek melek “Efendi,” ve onu temsilen 
yine böylece kendi elleriyle yontup yaptıkları; 37/95 o putu), ve (böylece de) bırakıyorsunuz  
o yaratıcıların en güzeli olan (Al-lahı; 23/14)? 
126-  (Halbuki), işte, o Al-lahtır (böylece) sizin -tek- Yetkeniz (3/80), ve -tek- Yetkesi (3/80)  
o ilk babalarınızın da! 
127-  Ama yalanladılar onu; ve şüphesiz onlar da --(bundan ötürü, şimdi yine)-- mutlak  
--(Onun katında, böylece)-- hazır kılınmışlardır (36/31-32)! 
128-  Sadece (müstesna) Al-lahın o hizmetkarları (22/77), (böylece) has kılınmışlar (39/2-3) 
olan! 
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129-  Ve bıraktık onun için (bu) sonrakiler arasında, (böyle anılmasını): 
130-  Selam (olsun, tüm) o Đlyasların üzerine!  
 
**  Yukarıdaki Ayette, yüce Rabbimizin böylece özellikle -çoğul formda- “Đlyaslar” (=Đlyasin) olarak  
vurgulayıp böylece en özgün bir tarzda atıf yaptığı tüm bu “Đlyasların” ilki elbette yukarıda anılan  
o hz. Đlyasın (a.s.) kendisidir;  
bundan sonra gelen ve bu kez bu “Đlyas” (=yol hazırlayıcı Elçi) ismini üzerinde “sıfat isim” olarak taşıyan 
o hz. Yahyaya böylece işaret etmektedir (bunun için, lütfen, şimdi özellikle bkz. Đncil-Matta 11/13-15);  
bundan sonra (üçüncü olarak), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda gelen,  
ve şimdi buradaki bu en kritik ve önemli “Misak Elçisine/Mesajına” yol hazırlamış olan  
o yol hazırlayıcı Elçi Reşada işaret etmektedir;  
bundan sonra (dördüncü ve son olarak), gelecekte yüce Rabbimiz tarafından mutlak olarak gönderileceği 
vadedilmiş o en kıdemli ve nihai “Misak Elçisinin/Mesajının” öncesinde çıkıp ona yol hazırlayacak olan  
o yol hazırlayıcı özel Elçiye (şimdiden, böylece de) işaret etmekte olmalıdır (bkz. 18/83)!  
Bu hususta biraz daha detaylı ve geniş bilgi alabilmek, ve özellikle hz. Đsanın ve de hz. Muhammedin 
(üzerlerine Selam olsun) bu konuda vermiş oldukları o en Mucizevi bazı gaybi haberlerine de yakından  
tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Devasa Bir Mucize 1 & 2” dosyalarını burada şimdi bu bağlamda da 
tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin.   
 
131-  Şüphesiz Biz --şimdi, yine burada da-- böylece ödüllendiririz (27/59) (tüm) o güzellik  
edicileri (39/34)! 
132-  Şüphesiz o (Bizim) inanan hizmetkarlarımızdandı. 
133-  Ve şüphesiz, Lut da o göndertilmişlerdendi. 
134-  Hani, bir zaman kurtarmıştık (Biz) onu ve ailesini, topluca. 
135-  Sadece (müstesna) bir kocakarı, --(bundan ötürü; 66/10 böylece)-- o geride kalıp  
elenenler içinde olan (27/57). 
136-  Sonra da --(yine bu kendi inkarcılıkları ve büyük despotluklarından ötürü; 11/78-80 
böylece)-- darmadağın ettik (tüm) o diğerlerini (11/81-83)! 
137-  Ve şüphesiz siz (şimdi de) mutlaka uğrayıp geçiyorsunuz --(televizyonda, bilgisayar 
ekranlarında da vs. izleyip görerek)-- onların (o kalıntılarının) üzerine, sabahleyin, 
138-  ve de geceleyin! Öyleyse, hala --(oturup şimdi de artık vakit çok geç olmadan,  
bunu)-- akletmeyecek misiniz (21/1-4, 10)? 
139-  Ve şüphesiz, Yunus da o göndertilmişlerdendi. 
140-  Hani, bir zaman o --(yüce Al-lahın kendisini göndermiş olduğu o halka gidip açıkça  
Onun o Mesajını onlara iletme emrini yerine getirmekten çekinip unutarak, bunun yerine)-- 
kaçmıştı dolu bir gemiye. 
141-  Ve --(orada bir fırtına çıkıp da, bunun üzerine o gemide yüce Al-lahın bundan ötürü 
kendisine darılmış olduğu bir adamın var olabileceği, ve dolayısıyla, bu adamın derhal tespit 
edilmesi üzere yapmış oldukları bir)-- kuraya (onun ismi de yazılıp) katıldı, ve --(bu kuranın 
sonunda da)-- oldu o kaybedenlerden. 
 
 
 
 



Bölüm  37           450  
_____________________________________________________________________________________________      
 
 
 
142-  Ve --(bunun üzerine, o gemiden yüce Al-lahın emriyle bundan ötürü böylece kaldırılıp 
denize atılınca)-- hemen yutuverdi onu (orada) o balık, ve o (kendisini) kınayıp durucu iken. 
143-  Ve eğer olmasaydı o --(orada böylece derhal tevbe ederek; 4/17 böylelikle yüce Al-laha 
yönelip Onu devamlı)-- saygılayanlardan (33/42), 
144-  mutlaka kalacaktı o (balinanın) karnı içinde, ta ki --(o vakit orada vefat ettirilip de,  
tüm diğerleri gibi vefatlarının hemen ardından; 16/28-29 X 32, öte tarafta, böylece ve derhal)-- 
uyandırılacakları (36/52-54) o güne kadar. 
145-  Ama --(sonra, böylece o tevbesini kabul ederek; 25/70 çıkarıp kurtardık Biz onu oradan)--  
ve atıverdik onu o düz araziye, ve o pek bitkin düşmüş (iken). 
146-  Ve (orada) bitirdik onun üzerine kabak cinsinden bir ağaç. 
147-  Ve böylece tekrar (emredip) gönderdik onu o yüzbin (kişilik bir halka), veya (daha da) 
artanlara. 
148-  Ve onlar (hakkıyla) inandılar ona; ve (Biz de) bunun üzerine (güzelce, bolca) 
geçimlendirdik onları (burada), bir süreye doğru/kadar (10/98)! (Bu hususta, dilerseniz, lütfen, 
şimdi ayrıca ve böylece de bkz. Tevrat, Yunus 1/1 ... 4/11) 
149-  Öyleyse, (şimdi) sor onlara: Yetken için miymiş --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sağ tarafta (böylece kendi kafalarından uydurarak kılıp ürettikleri)-- o “kızlar,” ve onlar içinmiş  
--o sol tarafta (böylece kendi kafalarından uydurarak kılıp ürettikleri)-- o “oğullar” (13/33)? 
150-  Yoksa yarattık mı (Biz) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ taraftaki-- o “melekleri” 
dişiler olarak, ve onlar (buna) tanıklar (iken)? 
151-  Dikkat, şüphesiz onlar (bu) dönekliklerinden (45/6-7) ötürü, mutlaka (hem de) diyorlar: 
152-  Öyleyse, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- doğurdu (bunları) Al-lah! Ve şüphesiz onlar 
(böylece) mutlak yalancılardır (X 112/3)! 
153-  (Çünki) hiç seçti mi ki (O) --o sağ tarafta (böylece kendi kafalarından uydurarak kılıp  
ürettikleri)-- o “kızları” (53/19-22), --o sol tarafta (böylece yine kendi kafalarından uydurarak 
kılıp ürettikleri)-- o “oğullar” (37/125) üzerine? 
154-  O halde, hala nedir sizin için, nasıl (böyle) buyruk veriyorsunuz? 
155-  Öyleyse, hala (dönüp burada doğrulukla) “Anış” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23) almayacak mısınız? 
156-  Yoksa sizin için açık bir ispat mı var? 
157-  Öyleyse, haydi getirin şimdi --(bunun benzeri/dengi olabilecek)-- o yazıtınızı (52/34), eğer 
doğrular idiyseniz (=17/88)! 
158-  Ve kıldılar (onlar) --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da-- Onun arasında ve --o sol 
taraftaki-- o “cinler” arasında da (yalan) bir soy bağı (37/150)! Ve işte, (ama) muhakkak bildiler 
(tüm) o cinler de, şüphesiz onlar da --(vakti geldiğinde, Onun huzurunda böylece)-- mutlak  
hazır kılınmış olacaklardır (6/128-130). 
159-  Öyleyse, artık --(büyük bir uzaklıkla beri olup)-- saygı duyulandır Al-lah, onların  
(tüm) bu nitelendirdiklerinden (37/149-153, 158)! 
160-  Sadece (müstesna) Al-lahın o hizmetkarları (22/77), (böylece) has kılınmışlar (39/2-3) 
olan! 
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161-  Fakat artık şüphesiz siz, ve --(böylece Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “yetkeler” 
olarak edinip)-- o hizmet ettikleriniz (9/31 & 41/37 & ...); 
162-  (işte), asla değilsiniz siz (şimdi) Ona karşı kışkırtıp saptırabilecekler, 
163-  sadece (zaten bundan ötürü, böylece) girmeye (müstehak olacak) o kimseleri (37/27-35)  
o korlu aleve! 
164-  Ve (şimdi, o Melekler dediler): Yoktur bizden (hiçbir kimse ki), sadece onun için  
--(yüce Al-lah tarafından takdir edilip kendisine böylelikle lutfedilmiş; 35/1)-- bilinen bir 
makamı (vardır). 
165-  Ve şüphesiz biz, (işte), mutlak biziz --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta--                       
o dizilenler! 
166-  Ve şüphesiz biz, (işte), mutlak biziz --o sağ tarafta da-- o saygılayanlar (37/1-2)! 
167-  Ama kesinlikle oldular (bunlar), mutlaka (hala) diyorlar: 
168-  Eğer (şimdi) şüphesiz (gerçekten olsaydı) bizim yanımızda böyle bir “Anış” (39/23)  
o öncekilerden (=o önceki Peygamberler; 21/5 tarafından aynen ve böylece haber verilmiş 
olarak; 37/36-37), 
169-  mutlaka derhal olurduk biz (bu konuda) Al-lahın --(en ön safta giden)-- has kılınmış 
hizmetkarları (46/10-11)! 
170-  Ve (dolayısıyla), şimdi (böylece) inkar ettiler (onlar) o (“Anışı”) (41/41); öyleyse, artık 
ileride bilecekler! 
171-  Ve muhakkak --(böylece şart kılınıp)-- geçmiştir Bizim (şu) kelimemiz (tüm) o 
göndertilmiş hizmetkarlarımız için: 
172-  Şüphesiz onlar, (işte), mutlak onlar yardım edileceklerdir; 
173-  Ve şüphesiz (Bizim) ordumuz, (işte), mutlak onlar galip geleceklerdir (58/21-22)! 
174-  Öyleyse, sen (şimdi) yüz çevir onlardan, bir süreye kadar. 
175-  Ve seyret onları, ve ileride (onlar da) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafı 
inkarlarının karşılığını, böylece-- görecekler (7/40)! 
176-  Ama (şimdi) hala (burada) o çilelendirmemizi mi (44/10-16 & 8/50-52) acele ettiriyorlar? 
177-  Fakat --(bunun; 52/44-47 vakti gelip)-- indiği zaman o yurtlarına, artık ne çirkin (olacaktır) 
o sabahı şimdi (böylece) uyarılmış olanların (34/46)! 
178-  Öyleyse, sen (şimdi) yüz çevir onlardan, bir süreye kadar. 
179-  Ve seyret, ve ileride (onlar da) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafı  
inkarlarının karşılığını, böylece-- görecekler (7/41)! 
180-  O halde, artık --(büyük bir uzaklıkla beri olup)-- saygı duyulandır Yetken, (tüm) o 
üstünlüğün Yetkesi (35/10), onların (tüm) bu nitelendirdiklerinden de (21/22 & 23/91 & ...)! 
181-  Öyleyse, selam (olsun) üzerlerine (tüm) o göndertilmişlerin (22/75). 
182-  Ve (tüm) övgü Al-lah içindir (28/70), (tüm) o kalabalıkların Yetkesi! 
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BÖLÜM   38 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Sad.   
Öyleyse, (andolsun) bu “Okunuşa” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 36/69), “Anış” (=39/23) sahibi olan! 
2-  Hayır, (ama) şimdi (böylece) inkar etmiş (39/59) o kimseler hala --şimdi, o sol tarafa  
karşı da, böylelikle-- bir taslayış (8/31), ve --o sağ tarafa karşı da, böylelikle-- bir ayrılma (31/7) 
içindeler! 
3-  Nice yıktık (Biz) onlardan önce, (birçok) nesilden, ve --(en baştan uyarıldıkları, ama  
yüz çevirip hafife aldıkları o Đlahi azap tehditi sonunda başlarına gelip çattığı zaman)-- derhal 
seslenip feryat ettiler; ama artık yoktu o vakit (hiç) kurtuluş (6/158)! 
4-  Ve şaştılar (şimdi) onlara geldi diye (böyle) bir uyarıcı (=Misak Elçisi; 34/46), kendi 
içlerinden; ve dediler bu inkarcılar (2/26-27): O halde, bu (adam) ancak bir sihirbazdır (21/3-4),  
pek yalancı! 
5-  (Çünki) kıldı mı (şimdi) o tüm bu ilahları (9/31 & 21/29 & 25/43 & ...) --hepten geçersiz;  
sonra da ancak ve her daim mutlak geçerli olan-- böyle tek Đlah (28/70)? Şüphesiz bu,  
pek şaşılacak bir şeydir!  
6-  Ve öne atıldı bir grup onlardan, (şöyle diyerek): O halde, haydi yürüyün ve kararlılık gösterin 
(bu) ilahlarınız (9/31 & 21/29 & 25/43 & ...) için! (Çünki) şüphesiz bu, --(kendi zanlarınca,  
Al-lah tarafından, ve yine o efendileri ve büyükleri tarafından; 37/28 & 33/67 kendileri için 
böylece)-- dilenen --(en hayırlı, ve en ideal)-- bir istemdir! 
7-  (Çünki) asla işitmedik (biz) bunu --(hz. Muhammed a.s. tarafından getirilmiş olan)-- o “son 
din” içinde! Öyleyse, asla değildir bu, sadece bir uydurma! 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından böylelikle hz. Muhammedin 
(üzerine Selam olsun) soyundan çıkarılıp artık böylece ve mutlak olarak gönderilmiş olan bu en kritik ve 
önemli “Misak Elçisinin/Mesajının” öncelikle o Kuranda (bkz. Ali Đmran 81 = Ahzab 7-8), ve ardından da 
bizzat hz. Muhammed (üzerine Selam olsun) tarafından nasıl en Mucizevi gaybi tarzlarda açıkça  
haber verilip böylelikle en net bir şekilde ve iyice tanıtılmış olduğuna yakından tanık olabilmek için, 
lütfen, şimdi en başta o “Haşmetli Bir Mucize,” ve sonra da o “Enfes Bir Mucize” dosyalarını burada  
bu bağlamda da tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin.    
 
8-  (Yani) indirildi mi (şimdi) onun üzerine bu “Anış” (39/23) bizim aramızdan (43/31)?  
Hayır, onlar (böylece) hala bir tereddüt içindeler Benim o “Anışımdan” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23);  
hayır, onlar henüz tatmadılar Benim o çilelendirmemi (9/98 & 4/47 & 8/50-51)! 
9-  Yoksa (şimdi) onların yanında mıdır hazineleri Yetkenin o “Acımasının” (10/57-58)  
--şimdi, o sol tarafta da-- en Üstün, --o sağ tarafta da-- en Bahşedici? (=43/31-32) 
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10-  Yoksa onlara mı aittir yönetimi o göklerin ve yerin, ve onların arasındakilerin (2/107)? 
Öyleyse, haydi yükselip çıksınlar (oraya) o sebepler içinde! 
11-  Bir ordudur (onlar), (böylece yakında) tam burada hezimete uğramış (olacak), o  
tayfalardan (21/1-2 & 17/7 & 3/56 & 9/98)! 
12-  Yalanladıydı onlardan önce o Nuh halkı, ve Ad, ve o Firavun, kazık piramitler sahibi. 
13-  Ve o Semud, ve Lut halkı, ve o Eyke arkadaşları; o şahıslar da (böyle) tayfalardı. 
14-  Kesinlikle hepsi, (böylece) illaki yalanladılar o gönderilmişleri; ve (bunun üzerine, böylece) 
hak oldu Benim o sonlandırmam (29/40)! 
15-  O halde, gözlemiyorlar (şimdi) bu şahıslar da, sadece (böyle) tek bir çığlığı (36/28-30),  
(o vakit) artık olmayacak (olan) onun için hiçbir engelleyiş! 
16-  Ama onlar (hala) dediler: Yetkemiz, --(eğer bu “Anış;” 38/1-2 gerçekten Senin katından ise,  
o halde)-- acele ettir bizim için o (çile) payımızı, hesap gününden önce (8/32)! 
17-  Öyleyse, sen (şimdi) sabret onların bu dediklerine karşı; ve an o hizmetkarımız Davudu,  
bir güç sahibi! (Çünki) şüphesiz o --(yüce Al-laha)-- çok dönüp yönelen (bir kul) idi. 
18-  Şüphesiz Biz (bundan ötürü de) amade kıldık onunla birlikte o “dağları,” --(yüce Al-lahı)-- 
saygılıyorlar (olarak), akşamleyin ve gündoğumunda. 
19-  Ve o “kuşları” da, toplanıp gelmişler olarak (21/79); (böylece onların) hepsi O --(yüce  
Al-laha)-- çok dönüp yönelici (kullar) idiler. 
20-  Ve iyice kuvvetlendirdik (Biz) onun yönetimini; ve verdik ona --şimdi, buradaki 19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğini” de böylelikle açıkça haber veren--                            
o “Buyuruyu,” ve (işte, bundan ötürü de, oradaki o en özgün) o --sağlı & sollu-- ayırt eder  
Hitap tarzını! (=17/55) 
21-  O halde, (şimdi) geliverdi mi sana (kendi aralarında) çekişen (o iki grubun) o havadisi,  
o zaman, tırmanıp girdiklerinde onlar (hz. Davudun oturduğu) o konuta? 
22-  O zaman, böylece (ansızın) girdiydiler (onlar) Davudun yanına, ve o da korkuya kapıldı 
onlardan ötürü. Dediler (onlar): Korkma! (Bunlar) çekişen iki gruptur; işte, azgın davrandı bizim 
birimiz diğerimiz aleyhine. Öyleyse, haydi (sen) buyruk ver bizim aramızda o “Gerçekle;” ve 
asla kayırıcılık etme. Ve (böylece) ilet bizi o dümdüz yordama! 
23-  O halde, (işte), şüphesiz bu, (benim) kardeşimdir; onun doksan dokuz koyunu vardır, ve 
benim ise tek bir koyunum. Ama (buna rağmen), dedi (o): Öyleyse, haydi kefil kıl beni ona da!  
Ve (böylece de) üstün geldi bana hitapta! 
24-  (Bunun üzerine), dedi (Davud): Muhakkak haksızlık etmiş o sana, böylece sorup istemesiyle 
--şimdi, burada 19 kodlu o Tablolar için de-- senin o (tek) “koyununu” da o kendi  
“koyunlarının” da arasına! (=13/33) Ve şüphesiz, böylece ortak olanların çoğu, (işte, eninde 
sonunda) mutlaka azgınlık eder onların bazısı diğer bazısı aleyhine, sadece (müstesna) --şimdi, 
burada da-- böylece inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” (=buradaki 19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara” da  
--burada özellikle ve en başta, içinde tüm o “hayvanların” yer aldığı o “Şahane Bir Mucizeye”--
manidar bir göndermedir böylece yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler; ama ne de azdır onlar (7/3)!  
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Ve (sonra), sezip anladı Davud, (Biz) yalnızca --(kendisinin işlemiş olduğu o büyük haksızlığı  
ve günahı kendisine böylelikle net olarak gösterip belirtmek için de)-- böylece denemiştik  
onu (bu davanın anlatımıyla); ve (bunun üzerine), derhal bağışlanma diledi (o) Yetkesinden, ve 
(Onun önünde) kapandı tevbekar (olarak), ve (Ona) yöneldi. 
25-  Ve bunun üzerine, (Biz de) bağışladık onun için bu --(işlemiş olduğu büyük haksızlığını  
ve günahını.)-- (Bunun için, lütfen, şimdi ayrıca bkz. Tevrat, 2nci Samuel 12/1-15)  
Ve şüphesiz, bunun ardından, --(bundan da ötürü; 25/69-70)-- onun için Bizim katımızda  
mutlak yakınlık, ve en güzel bir dönüş yeri vardır! 
26-  Ey Davud, (işte), şüphesiz Biz (böylece) kıldık seni bir ardıl o yerin içinde. Öyleyse, artık 
buyruk ver o ahalinin arasında o “Gerçekle” (4/105)! Ve asla izleme hevesi, yoksa saptırır seni 
Al-lahın o yolundan. Şüphesiz, --şimdi, burada da-- (böylece) sapan o kimseler Al-lahın o 
yolundan (11/19), (işte), onlar için şiddetli bir çile (var olacaktır), (böylece de) unuttuklarından 
ötürü o “hesap” gününü (78/27-28)! 
27-  Ve asla yaratmadık (Biz) o göğü ve yeri, ve onların arasındakileri (böyle) “sahtenin” (29/52) 
(uğruna). Bu, ancak şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimselerin sanısıdır. O halde,  
artık yazıklar olsun şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimselere --(bundan dolayı, böylece 
içine düşecekleri)-- o ateşten ötürü (22/72)! 
28-  Yoksa kılacak mıyız (Biz) şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” 
(2/25-26) o kimseleri (bu) “bozguncular” (2/26-27) gibi yerin içinde? Yoksa kılacak mıyız  
şimdi (böylece) “sakınanları” (39/33-35) (bu) “azgınlar” (39/58-60) gibi? 
29-  Öyleyse, (işte), bir “Yazıttır” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” 
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23) böylece indirdik (Biz) onu sana, verimli kılınmış 
(olarak); etüt etmeleri için onun (tüm) o “Đşaretlerini” (3/7), ve artık (böylelikle de) “Anış” 
(=39/23) alması için (tüm) o anlayış sahiplerinin! 
30-  Ve sonra bahşettik (Biz) Davuda o (oğlu) Süleymanı; ne güzel bir hizmetkardı o! (Çünki) 
şüphesiz o da --(yüce Al-laha)-- çok dönüp yönelici (bir kul) idi. 
31-  Hani, bir zaman sunulduydu ona, akşamleyin, --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sağ tarafta-- o safkan “koşu atları!” 
32-  Ve dedi (Süleyman): Şüphesiz ben sevdim (bu) iyilik (=atlar, kuşlar, ve mücevherler, 
köşkler, ve yapıtlar, çanaklar, vs. 27/16 & 27/44 & 34/12-13) sevgisini Yetkemin o “Anışından” 
(=buradaki 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” da en önemli bir 
göndermedir böylece yine, en ilkin: 39/23) ötürü; (sonra) nihayet (o güneş) örtünüp kayboldu. 
33-  (Sonra, dedi Süleyman): Öyleyse, haydi (şimdi) geri getirin onları bana; ve (derhal) başladı  
sıvazlamaya --şimdi, burada o sol tarafta da-- o “ayakları,” ve --o sağ tarafta da-- o “boyunları!” 
(=11/120) 
 
**  Hz. Süleymanın (üzerine Selam olsun) yüce Al-lah tarafından kendisine bağışlanmış olan o büyük 
hükümranlığı esnasında yaptırmış olduğu, ve her zaman özellikle ilkin o sol tarafta “Yakin:” Al-lah 
katından verilen “Đzzet,” ve o sağ tarafta “Boaz:” Al-lah katından verilen “Kuvvet” isimli o iki mübarek 
sembol altında muazzam bir Simetri ve karşılıklı “eşler” halinde, en hassas bir Matematiksel Ölçü üzere   
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yaptırmış ve yerleştirmiş olduğu tüm o atların, kuşların, ve mücevherlerin, köşklerin, ve yapıtların, 
çanakların, vs. gerçek anlam ve önemi, onun böylelikle içinde bulunduğumuz bu Son Çağda yüce Al-lah 
tarafından böylece gönderileceğini çok iyi bildiği bu en önemli ve kritik “Misak Elçisini/Mesajını” 
böylelikle de en hikmetli bir şekilde haber vermesidir (bkz. 27/16 & 27/44 & 34/12-14 & ...)!  
--(Aynı şey, burada bilhassa ve nihai olarak yine hz. Muhammedin (üzerine Selam olsun) o çok önem 
verdiği o sol taraftaki o “Sefa:” Al-lah katından seçilmiş “Tepe,” ve o sağ taraftaki o “Merve:” Al-lah 
katından atanmış “Tepe” isimli o iki mübarek sembol için de en nihai olarak böylece ve aynen geçerlidir, 
elbette.)--                                                                     
Yoksa hz. Süleymanın yukarıda anılan tüm o eserleri (27/16 & 27/44 & 34/12-14 & ...) dünya malına ve 
saltanatına ve şöhretine olan düşkünlüğünden ötürü böylece düşünüp, onca emek harcayıp boşuna yaptı 
sanmak büyük bir gaflet ve hatadır burada (bkz. 38/30-32, 40 = 34/37)!             
 
34-  Ve (bunun ardından), muhakkak denedik (Biz) Süleymanı, ve bundan ötürü --(hasta ve 
bitkin bırakıp)-- attık (onu) tahtı üzerine bir ceset (gibi); sonra --(tekrar iyileşip kuvvetlendi ve 
böylece dönüp Ona)-- yöneldi. 
35-  (Ve) dedi: Yetkem, öyleyse, (artık) bağışla beni, ve bahşet benim için (Kendi katından) bir 
yönetim, aranıp erişilemeyecek (ölçüde) hiçbir (yönetici) tarafından benim peşimden. Şüphesiz 
Sen, ancak Sensin en bahşedici! 
36-  Ve bunun üzerine, (Biz de) amade kıldık onun için --şimdi, burada 19 kodlu o  
Tablolarda da-- o “rüzgarı,” akıp giden kendi emriyle, hızlıca, --akşam & sabah-- nereye 
yönlendirirse (34/12)! 
37-  Ve o şeytanları, --şimdi, o sol tarafta da-- o her “pek binacı,” ve --o sağ tarafta da-- o  
“pek dalıcı!” 
38-  Ve diğerlerini, --şimdi, yine burada da, sollu & sağlı-- birbirlerine yaklaştırılmışlar (olarak), 
o “bağlar” içinde! 
39-  O halde, (işte) bu, Bizim vergimizdir; öyleyse, artık --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o üst bölgelerde-- lutfet, veya --o alt bölgede-- tut, bir “hesabın” dışında! (=11/120) 
40-  Ve şüphesiz, onun için Bizim katımızda --(aynen o babası hz. Davud gibi; 38/25)--                
mutlak yakınlık, ve en güzel bir dönüş yeri (vardır)! 
41-  Ve öyleyse, (şimdi) an o hizmetkarımız Eyyubu; hani, bir zaman o (şöyle) seslendiydi 
Yetkesine: (Ey Yetkem), şüphesiz o ki, (işte), dokundurdu bana o şeytan bir bunaltıyı, ve  
bir çileyi! 
42-  (Biz de ona dedik): O halde, (şifa bulmak için) haydi yürüyüp koş ayağınla; (ve işte) bu da, 
(bunun üzerine) serin bir yıkanmalık (su kaynağı), ve de (temiz) bir içecek (sudur)! 
43-  Ve (bunun ardından), bahşettik (Biz) onun için --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sol tarafta-- o “ehlini,” ve --o sağ tarafta-- onların bir “benzerini” de, onlarla birlikte; bir 
“Acıma” (olarak) Bizden, ve (böylece de) bir “Anışlık” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışlığına” da bir göndermedir burada böylece yine, en ilkin: 74/31)  
(buradaki) tüm o anlayış sahipleri için! (=11/120) 
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44-  (Ey Eyyub), öyleyse, haydi al eline bir “değnek,” ve --şimdi, yine burada 19 kodlu o 
Tablolarda da, o alt bölgeye düşürmek üzere de, o sol tarafta-- vur onunla, ve --o sağ tarafta da-- 
asla yılma (74/26-31)! Şüphesiz Biz bulduk onu bir kararlılık gösterici (olarak); ne güzel bir 
hizmetkardı o! (Çünki) şüphesiz o da --(yüce Al-laha)-- çok dönüp yönelici (bir kul) idi. 
45-  Ve öyleyse, (şimdi) an o hizmetkarlarımız Đbrahimi ve Đshakı ve Yakubu, bir güç ve görüş 
sahipleri (olan). 
46-  Şüphesiz Biz (böylece) has kıldık onları (pek özgün) bir haslık ile/üzere: --şimdi, burada  
19 kodlu o Tablolarda da yer alan-- o “diyarın” anışıyla! (bu hususta, lütfen, şimdi tümüyle bkz. 
“Ata Peygamberlerin Sözleri” dosyası) 
47-  Ve şüphesiz onlar (böylece) Bizim katımızda --(tüm bu ibrani Peygamberlerin: 37/114 & 
37/123 & 37/133 & 37/139 & 17/55 & 57/27 & ... üç mübarek atası olarak da)-- seçilmiş  
en iyilerdendirler!  
48-  Ve öyleyse, (bunların ardından, şimdi) an Đsmaili ve Elyesayı ve Zulkifli; ve bunların  
hepsi de --(tüm bu arabi Peygamberlerin: 33/40 & 26/124 & 26/142 & 26/177 & ... üç mübarek 
atası olarak da)-- en iyilerdendirler! 
 
**  Yüce Rabbimiz böylece en başta, hz. Đbrahimi ve oğlu hz. Đsmaili (üzerlerine Selam olsun)  
böylelikle aynı günde sünnet ettirerek (bkz. Tevrat-Tekvin 17/24-26) böylece bu iki öncü Adamı  
Kendi katında “aynı günde” böylelikle seçerek “en iyiler” (=ehyar) makamına almış,  
bunun ardından, hz. Đbrahime, oğlu hz. Đshakı, ve torunu hz. Yakubu (aynı zamanda Đsrail lakaplı; 19/58) 
bahşederek, böylece bu kanaldan (29/27) tüm bu ibrani Peygamberleri: 37/114 & 37/123 & 37/133 & 
37/139 & 17/55 & 57/27 & ... ),  
ve buna mukabil, hz. Đsmaile de, oğlu hz. Elyesayı (aynı zamanda Đdris lakaplı; 21/85), ve torunu  
hz. Zulkifli bahşederek, böylece bu kanaldan da tüm bu arabi  Peygamberleri: 33/40 & 26/124 &  
26/142 & 26/177 & ... çıkarıp böylece göndermiştir, yine böyle en başta en güzel ve anlamlı bir Simetri, 
ve bu en büyük Hikmetiyle!   
 
49-  Đşte bu, bir “Anıştır” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır 
burada böylece yine, en ilkin: 39/23); ve şüphesiz, artık (böylece) sakınanlar (39/33) için  
mutlak en güzel bir dönüş yeri (vardır)! 
50-  Bolluk bahçeleri, açılmış (olarak) onlar için (onun) o kapıları. 
51-  (Koltuklar üzerinde) yaslanmışlar (olarak) orada; (böylece) çağırıp istemektedirler (artık) 
orada çokça meyveler, ve içecekler. 
52-  Ve onların yanında (kendilerine her an servis yapmak üzere) bakışlarını yalnızca 
(kendilerine) çevirmiş (garson canlar) vardır, iyi huylular. 
53-  O halde, (işte) bunlar, o size söz verilenlerdir o hesap günü için. 
54-  Şüphesiz bu, --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da, o her iki tarafta da, böylece-- 
(Bizim) mutlak “besinimizdir” (2/25), yoktur onun için hiçbir bitiş! 
55-  Bu (böyledir); ve (ama) şüphesiz, (bu) “taşkınlar” (7/185-186) için ise, mutlak en kötü bir 
dönüş yeri (vardır). 
56-  Batak, yaslanıp girecekler oraya; ve ne adi bir yataktır (o)! 
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57-  Bu (böyledir); öyleyse, haydi tatsınlar onu: Kaynar su, ve irin. 
58-  Ve başka (azaplar) da, (yine) bunların cinsinden/şeklinden (olan), (yine) --şimdi, 19 kodlu  
o Tablolarda da, böylece o her iki tarafı da inkar etmelerine karşılık; 29/47, 49-- böyle (ikili)  
eşler (halinde)! 
59-  Öyleyse, (işte) bu da, göğüs gerecek (inkarcı diğer) bir kıtadır sizinle birlikte! Artık yoktur 
hiç ferahlık onlara; şüphesiz onlar da yaslanıp gireceklerdir o ateşe. 
60-  Ve (işte), dediler (onlar) orada (birbirlerine): Hayır, siz, asıl yoktur hiç ferahlık size! Çünki 
siz takdim edip sundunuz bunu bizim için. Ve (işte), ne adi bir konaktır (o)! 
61-  Ve (sonra) dediler (onlar): Yetkemiz, o halde, artık her kim takdim edip sunduysa bizim için 
bunu, (ne olur, Sen de şimdi) arttır ona bir kat (daha) çile o ateşin içinde (7/38-39)! 
62-  Ve (sonra da) dediler (onlar): Nedir bizim için ki, göremiyoruz (bu cehennemde) şimdi o 
(erkek, ve kadın) piyadeleri, (ki) biz onları sayar idik o pek kötülerden?      
63-  (Böylece de) edindiydik biz onları bir (aşağılayıp) dalga geçme konusu (39/56)! Yoksa 
kaydı mı (şimdi) onlardan (bizim) o gözlerimiz? 
64-  (Đşte), şüphesiz bu, mutlak bir gerçektir, (böylece de) aralarında çekişip tartışacak (olmaları)  
(böyle) ateş halkının (22/72)! 
65-  De ki: Öyleyse, (şimdi) ben artık yalnızca (böylelikle) bir uyarıcıyım (40/18)! Ve yoktur  
(başka) hiçbir ilah, (böylelikle) sadece Al-lah (28/70), tek olan, en egemen! 
66-  Yetkesidir (O) tüm o göklerin (=yıldızlar, gezegenler) ve o yerin (=dünya), ve onların 
arasındakilerin (=gök taşları, bulutsular, vs.); en üstün, --(artık bu takdirde; 6/54 her daim)--                     
en bağışlayıcı! 
67-  De ki: Đşte bu, koca bir “Havadistir” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Havadisine” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 38/87-88); 
68-  siz ise (hala) ondan yüz çevirenlersiniz! 
69-  Yok idi benim için hiçbir bilgi o Yüce Konseye (=Yüce Al-lah, ve Onun orada Kendisine  
en yakınlaştırılmış o “sekiz” en kıdemli “Melek” kulundan oluşan o Konseyi; 37/8) dair,  
o zaman --(o en kıdemli “Melek” kulları şimdi yüce Al-lahın bu en önemli ve kritik “Havadisini”  
o Cebrail (a.s.) vasıtasıyla derhal bu Misak Elçisine böylece indirip ulaştırmak üzere; 17/105 & 
26/192-194 aralarında)-- görüşüp konuşuyorlar iken. 
70-  Öyleyse, (şimdi) mutlak esinleniyor bana doğru: Muhakkak, ben artık (böylelikle de  
sizin için) açık bir uyarıcıyım (34/46)! 
71-  Hani, bir zaman dediydi Yetken (tüm) o meleklere: Şüphesiz Ben (şimdi) yaratacağım 
çamurdan (=yer çamurunda mevcut tüm o elementlerden oluşmuş) bir birey. 
72-  Ve böylece onu --(o en Hikmetli “evrimsel yaratışın” akabinde; 2/30 en güzel ve dimdik 
bir insan şeklinde; 95/4)-- biçimlendirdiğim zaman, ve (sonra da, orada) üflediğimde onun içine 
(böylece) Kendi o “ruhumdan” (=o en özgün “isimleri” kapsayan o Đlahi “mesajından;” 2/31), 
derhal yere kapanın onun için, eğilenler (olarak)! 
73-  Ve (bunun üzerine), eğildi (tüm) o melekler, onların hepsi, topluca (2/32-34). 
74-  sadece (müstesna) iblis; o büyüklendi, ve (böylece) oldu o inkarcılardan (2/34)! 
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75-  Dedi (Al-lah): Ey iblis, ne menetti seni eğilmenden (bu) yarattığım için, Kendi iki elimle? 
Büyüklendin mi, yoksa oldun mu o yücelenenlerden? 
 
**  Yüce Rabbimiz herhangi birşeyi yaratmak istediğinde, önce bununla ilgili o Emrini en baştan ve 
hassaten Kendi dilediği tarzda böylece planlayıp bitirir (=iza qada Emren), sonra da ona sadece böylelikle 
“Ol” emrini yöneltir (bkz. 2/117)! Dolayısıyla, yukarıda kullanılan bu “iki elle yaratmak” (=halaktu 
biyedeyye) ifadesinin burada da yine sadece sembolik anlamda kullanılmış bir ifade olup, aslen böylece 
“büyük maharetle --ve (iki gözlü, iki kaşlı, vs.) böylece yine en üstün Matematiksel bir Simetriyle 
temelde böylece ve hep mükemmel iki taraflı olarak-- yaratmak” anlamına da özellikle işaret ederek 
(36/36) böylelikle de en Hikmetli bir tarzda yine sadece “sembolik” olarak kullanılmış bir ifade olduğunu 
buradan da böylece ve açıkça anlayabilmiş olmalıyız yine, en başta. 
 
76-  Dedi (iblis): Ben daha iyiyim ondan! Çünki (Sen) yarattın beni ateşten (=görünmez çetin  
bir enerjiden; 7/27), ve yarattın onu çamurdan (=görünür zayıf bir maddeden; 4/28)! 
77-  Dedi (Al-lah): Öyleyse, derhal çık oradan! (Çünki) şüphesiz sen artık --(bu büyüklük 
taslama ve yücelenme hastalığından, ve zorbalığından ötürü; 38/75 & 19/83)-- kovulmuş birisin. 
78-  Ve şüphesiz, (bundan ötürü) senin üzerine (olacaktır) Benim lanetim o Ergi gününe kadar! 
79-  Dedi (iblis): Yetkem, öyleyse, artık gözlet beni --o nihai kalkış gününde, tekrar bu 
yeryüzünde böylece-- o uyandırılacakları güne (39/67-68) kadar. 
80-  Dedi (Al-lah): O halde, artık şüphesiz sen gözletilenlerdensin; 
81-  zamanı --(böylece ve ancak yüce Al-lah tarafından)-- bilinen o güne (39/67-68) kadar! 
82-  Dedi (iblis): Öyleyse, Senin üstünlüğüne (andolsun ki), mutlaka eğrilteceğim (ben de) 
onları, topluca! 
83-  Sadece (müstesna) Senin o hizmetkarların, onlardan, --(kendilerine burada böylelikle  
sadece yüce Al-lahı tek “Rehber” edinerek; 7/196 böylece Ona)-- has kılınmışlar (39/2-3) olacak 
olan! 
84-  Dedi (Al-lah): Öyleyse, işte bu bir gerçektir; ve de derim Ben (böylece) bu gerçeği: 
85-  O halde, --(yine, bu takdirde; 4/18)-- mutlaka dolduracağım (Ben de) o batağı senden, ve 
böylece seni izlemiş olacak (böyle) kimselerle, onlardan (6/112-113 & 7/30 & 4/119-120 & ...), 
topluca! 
86-  De ki: Öyleyse, işte, (şimdi) sorup istemiyorum (ben) sizden onun için hiçbir ücret; ve de 
değilim ben --(şimdi kendimden sizi ona)-- zoraki yükümlü kılacak olanlardan. 
87-  Çünki değildir o, böylelikle mutlak bir “Anış” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin ve de hassaten: 39/23)  
tüm o kalabalıklar için (13/7)! 
88-  O halde, artık (ileride) mutlaka bileceksiniz onun bu “havadislerini” (21/1-2 & 4/47 & 
44/10-16) (16/28-29 X 32), bir süre sonra! 
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BÖLÜM   39 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.    
1-  Bu “Yazıtın” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır  
burada böylelikle yine, en başta: 39/23) indirilmesi (böylece) Al-lahtandır; --şimdi, o sol  
tarafta da-- en Üstün, --o sağ tarafta da-- en Buyurgan! 
2-  Şüphesiz Biz indirdik sana (bu) “Yazıtı” (39/23) bir Gerçek olarak; öyleyse, artık hizmet et 
(sadece) Al-laha, (böylece) has kılıcı (olarak) onun için o Ergiyi. 
3-  Dikkat, artık (böylelikle) Al-lah içindir bu has Ergi! Ama şimdi (bunun aksine davranıp) 
edinmiş o kimseler kendilerine Ondan başka/Ona karşı (böyle) (koruyucu, yol gösterici) 
rehberler (18/102) derler: Hizmet etmiyoruz (biz) onlara, sadece (iyice) yaklaştırmaları için bizi 
Al-laha, yakınlıkta! Şüphesiz, Al-lah buyruk verecektir onların arasında --(bu konuda, şimdi 
burada böylece Ona karşı)-- aykırılığa düştükleri (bu şeyde) (18/102-106)!  
Ve şüphesiz, Al-lah --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) 
burada böylece yine, en başta-- asla “iletmez” (39/23-24) (böyle) bir yalancı (16/105),  
pek inkarcı (39/59) olan bu kimseleri! 
4-  Eğer dileseydi Al-lah --(Kendisi için)-- edinmeyi bir çocuk, mutlaka (bunun için) seçerdi  
o yarattıklarından, neyi/kimi isterse; --(ama böyle bir istemden her daim büyük bir uzaklıkla  
beri olup)-- saygı duyulandır O! (Çünki) Al-lahtır O, --(böylece ve her daim)-- Tek olan (6/101),  
en egemen! 
5-  Yarattı (O) tüm o gökleri ve yeri (böylece) bir gerçek olarak (6/73). Đşte, --(dünyayı kendi  
ekseni etrafında döndürmek suretiyle de)-- sarıp örtüyor (şimdi) o geceyi o gündüzün üzerine,  
ve (ardından da) sarıp örtüyor o gündüzü o gecenin üzerine. Ve amade kıldı o güneşi ve o ayı;  
hepsi --(o yörüngelerinde; 36/40)-- akıp gitmektedirler, adı konulmuş bir süre için (35/13)!  
Dikkat; işte O, (böylece) en üstündür, --(artık bu takdirde; 6/54 her daim)-- en bağışlayıcıdır! 
6-  Yarattı sizi --(anatomik, genetik açıdan temelde hep birbirine benzer/aynı)-- tek bir candan, 
sonra kıldı ondan (=onunla yine temelde tamamen aynı/benzer anatomik, genetik malzemeden 
böylece) eşini de (4/1). Ve --(yeryüzündeki tüm canlıların ortak hammaddesi olan tüm o  
en temel elementleri en başta o yıldızlarda ürettirip, sonra da oradan tüm evrene ve gezegenlere 
saçtırmak yoluyla, böylece de oradan)-- indirmiş (oldu) sizin için o davarlardan da sekiz çift 
(6/143) olarak. Đşte, yaratıyor (O) sizi annelerinizin karınlarında, bir yaratışın peşinden (diğer) 
bir yaratışla, üç karanlık (evre) içinde (23/13-14). Đşte, budur Al-lah, sizin -tek- Yetkeniz 
(42/10); Ona aittir (tüm) o yönetim (17/111). Yoktur (başka) ilah, (böylelikle) sadece O (28/70)! 
O halde, nasıl (oluyor da) hala (böyle) kayıp çevriliyorsunuz (9/31 & 21/29 & 25/43 & ...)? 
7-  Eğer şimdi (böylece) inkar ederseniz (2/26-27), artık şüphesiz Al-lah --(size hiçbir zaman   
asla ihtiyacı olmayarak)-- zengin ve ötedir sizden (14/8)! Ve (ama) hoşnut olmaz (O) Kendi 
hizmetkarları için (böyle) inkarcılıktan (2/26-27); ama eğer şimdi (böylece) şükrederseniz (76/3), 
(böylelikle) hoşnut olur (O da) ondan sizin için (98/7-8)! Ve asla yüklenemez hiçbir yüklenici  
bir diğerinin (günah) yükünü (35/18).  
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Sonra Yetkenize doğru (olacaktır) (son) dönüş yeriniz, ve havadis verecektir (O) size, tüm  
(bu) “çalışıyor” olduklarınızı (2/25 X 23/63)! Şüphesiz O, en bilendir (tüm) o göğüslerin özünü. 
8-  Ve dokunduğu zaman o insana bir darlık, şimdi (hemen) çağırdı Yetkesini, (içten) yönelici 
(olarak) Ona; (ama) sonra (O) onu lütuflandırdığı zaman bir armağanla Kendisinden, (derhal) 
unuttu (böylece) dua edip çağırıyor olduğunu Onu (kendisine dokunan o darlıktan ötürü) daha 
önce, ve (hemen) kıldı Al-lah için (böyle de) “denkler” (14/30), (böylece) saptırması için  
Onun (bu) yolundan (11/19)! De ki: O halde, haydi geçimlen (bu) inkarcılığınla (2/26-27) azıcık; 
çünki şüphesiz sen --(bu kalleşliğinden; 2/26-27 en kısa zamanda vazgeçip, burada derhal ve 
doğrulukla böylece Al-laha yönelmediği takdirde; 3/88-89 sonunda)-- o ateşin 
arkadaşlarındansın (22/72)! 
9-  Ve işte, (şimdi) o kimse mi (Onun huzurunda böylece) bir boyun eğici olan o gece 
vakitlerinde, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da-- “eğilici,” ve --o sağ tarafta da--
“dikilici” (olarak), ürpererek o sonraki zamandan (6/92), ve (böylece de) ümit ederek Yetkesinin 
(bu) acımasını (4/175)? De ki: Öyleyse, artık eşit olabilir mi (bunu) bilen o kimseler, ve (bunu) 
bilmeyen o kimseler? O halde, artık yalnızca “Anış” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23) alır, tüm o anlayış 
sahipleri! 
10-  Öyleyse, şimdi --(Al-lah tarafından onlara)-- de ki: Ey hizmetkarlar, inanmış o kimseler, 
öyleyse, artık (böylece) sakının Yetkenizden (39/33)! Đşte, artık --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler en güzel Anlatısı (39/23) üzerinde burada böylelikle erdemlice çalışarak yine, 
en ilkin-- güzellik etmiş (39/34) o kimseler için bu yakın zaman içinde bir güzellik (var 
olacaktır). Ve Al-lahın yeri geniştir (4/100). O halde, artık muhakkak yerince ödenecektir  
tüm (böyle) kararlılık göstericilere (52/48) o ücretleri (29/58), hesapsız olarak! 
11-  De ki: (Đşte), şüphesiz ben (artık) emredildim, hizmet edeyim diye (sadece) Al-laha, 
(böylelikle) has kılıcı (olarak) Onun için o Ergiyi (39/2)! 
12-  Ve emredildim, olayım diye artık (böylece Ona) teslim olmuşların (3/84-85) ilki! 
13-  De ki: Şüphesiz ben korkarım, eğer --(şimdi, tüm bu gibi en kritik hususlarda; 17/22 & 
10/95 & 10/106 & ...)-- baş kaldırırsam Yetkeme, koca bir günün çilesinden! 
14-  De ki: (Đşte), ben artık (yalnızca) Al-laha hizmet ederim (12/40), (böylelikle) has kılıcı 
(olarak) Onun için o Ergimi (39/2)! 
15-  Öyleyse, artık (siz de) hizmet edin --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “yetkeler” olarak 
böylece)-- o çağırıp istediklerinize Ondan başka (9/31 & 41/37 & ...)!  
De ki: (Ancak bunun sonucunda, şunu iyi bilin ki), şüphesiz o kaybedenler, (bundan ötürü) 
kaybettirmiş (olacak) o kimselerdir (kendi) canlarını ve ailelerini, o kalkış gününde (26/91-102)!  
Dikkat, (işte) budur, o açık kaybediş! 
16-  Onlar için üstlerinden, o (güneşli) ateşten tabakalar, ve altlarından da, (o mağmalı) tabakalar 
(var olacaktır). Budur ki, (işte), uyarıp korkutuyor (şimdi) Al-lah tüm hizmetkarlarını onunla, 
(burada şöyle diyerek): Ey hizmetkarlarım, öyleyse, --(vakit çok geç olmadan, şimdiden ve  
her daim, artık böylece)-- sakının (2/177) Benden! (=66/6-7) 
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17-  Ve işte, (şimdi) uzak durmuş o kimseler o taşkıncıdan (7/185-186), ona hizmet etmekten,  
ve (böylece) yönelmişler (burada) Al-laha (13/27), işte, onlar içindir o müjde; öyleyse, artık 
(böylece) müjdele (9/21-22) o hizmetkarlarımı (25/63-68)! 
18-  O kimseler ki (şimdi) işitirler (bu) “Deyişi” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Deyişine” bir atıftır burada böylelikle yine, en ilkin: 69/40-43) ve (böylece) 
izlerler onu en güzel tarzda! O şahıslar o kimseler ki, (böylelikle) “iletti” (39/23) onları Al-lah; 
ve (çünki) o şahıslar onlar (böyle) anlayış sahipleridir (39/9)! 
19-  Ama (şimdi) hak olmuş o kimse mi kendi aleyhine böylece (bu) çile kelimesi (11/119);  
o halde, (şimdi) sen mi kurtaracaksın --(bu durumda; 41/5)-- o ateşin içindeki (böyle) bir  
kimseyi (18/57)? 
20-  Fakat şimdi (böylece) sakınmış (39/33) o kimseler Yetkelerinden; (işte), onlar için  
(var olacaktır) o köşkler, (daha) yukarılarında da o köşkler, (sağlamca) kurulmuş (olarak),  
akıp giden (onların) altlarından da o nehirler! Sözüdür (bu) Al-lahın; asla çeliştirip bozmaz  
Al-lah (bu) sözleşmeyi! 
21-  O halde, (şimdi) görmedin mi, şüphesiz Al-lah indirdi gökten bir su, ve geçirdi onu  
o kaynaklara da o yerin içindeki? Sonra çıkarıyor onunla --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o her iki tarafta da-- (nice) “ekinler,” çeşitli (olarak) renkleri; sonra (bazıları) kuruyor, ve 
görürsün onları --o alt bölgede, o sol tarafta da-- sararmış, sonra da kılıyor onları --o alt bölgede, 
o sağ tarafta da-- bir ufantı!  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde (böylece) mutlak bir “Anışlık” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışlığına” da bir atıftır burada böylelikle yine, en ilkin: 74/26-31) 
vardır, (tüm) o anlayış sahipleri için! 
22-  Öyleyse, (şimdi) Al-lahın onun göğsünü (bu) teslimiyet (3/84) için ferahlandırdığı  
o kimse (=Misak Elçisi, ve bu en özgün ve kritik hususta burada böylece onu izleyecek olan  
tüm o erdemli inananlar; 7/196), ve o artık (böylece) bir “Işık” üzerinde (olan) Yetkesinden! 
Ama yazıklar olsun (hala) kalplerini katılaştıracak olanlar için Al-lahın (bu) “Anışına” (39/23) 
karşı! Đşte, o şahıslar açık bir sapkınlık içindedirler. 
23-  (Çünki) işte, Al-lah indirdi (burada) o en güzel Anlatıyı (böyle) bir “Yazıt” olarak, 
“benzeşmeli” --kelimeleri/harfleri içeren-- (2/25) “ikişerli” (bir tarzda)!  
Đşte, (şimdi) titremektedir ondan derileri (böylece) ürperen o kimselerin Yetkelerinden, sonra 
yatışmaktadır onların o derileri ve kalpleri Al-lahın (bu) “Anışına!”  
Bu, (aynı zamanda) Al-lahın bir “Đletisidir;” iletir (O) bununla, kimi isterse (13/27)! Ama kimi de 
--(ilkin, bu kendi kalleşlik; 2/26 ve gaddarlıklarından; 41/5 ötürü)-- saptırırsa Al-lah, artık yoktur  
onun için hiçbir iletici!  
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından artık böylelikle mutlak 
olarak gönderilmiş olan bu vadedilmiş “Misak Elçisine” burada böylece Onun tarafından indirilip 
öğretilmiş olan bu en kritik ve önemli “19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Mesajını”  
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yukarıda böylece en Hikmetli ve açık bir tarzda haber vermiş olan bu en temel Ayeti (bunun o en temel 
diğer iki Ayetle) ilişkisini de böylelikle ve her daim açıkça ortaya koymuş olarak (2/25-27 = 39/23 = 
74/26-31) böylelikle de en açık ve geniş bir tarzda sunulmuş halde yakından tanık olabilmek için,  
lütfen, şimdi en başta o “Enfes Bir Mucize” dosyasını (ve sonra sırayla tüm o diğerlerini de) bu bağlamda 
muhakkak görmeliyiz, en ilkin.  
Ve akabinde, burada ayrıca hz. Muhammed (üzerine Selam olsun) tarafından en Mucizevi gaybi 
haberlerle açıkça haber verilip bildirilmiş olan bu torunu “Misak Elçisinin,” kendisi tarafından neden  
en başta “Hasen” (=Güzel Kul) soyu olarak isimlendirilip haber verilmiş olduğuna,  
--çünki yukarıdaki Ayette yüce Al-lah tarafından şimdi ona burada böylece açılıp öğretilmiş olan  
bu en büyük Đlahi Sırrın en önemli niteliklerinden biri: “Ahsen” (=En Güzel Anlatı) olmasıdır--  
ve ayrıca neden “Mehdi” (=Al-lah tarafından Đletilmiş Kul) olarak da vasıflandırılıp haber  
verilmiş olduğuna,  
--çünki yukarıdaki Ayette yüce Al-lah tarafından şimdi ona burada böylece açılıp öğretilmiş olan  
bu en büyük Đlahi Sırrın en önemli niteliklerinden biri: “Huda” (=Đleti) olmasıdır--                                                                                                                   
daha yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi en başta o “Haşmetli Bir Mucize” dosyasını da  
bu bağlamda da tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin.      
 
24-  O halde, artık --(şimdi, burada bunu doğrulayarak; 39/33 böylece de)-- sakınacak olan  
kimse mi kendi yüzünü o en çirkin çileden, o kalkış gününde (10/26)? Çünki denilecek --(şimdi, 
burada bunu yalanlayarak; 39/32 böylece)-- haksızlık etmiş olanlara: Haydi, (şimdi) tadın, 
öyleyse, bu kazanıyor olduklarınızı (10/27)! 
25-  (Çünki) böylece yalanladıydı onlardan önceki o kimseler de; ve (sonra) geliverdi onlara  
o çile, farkedemedikleri yerden! 
26-  Ve (böylece) tattırdı onlara Al-lah o aşağılanmayı (bu) yakın hayatın içinde. Ve mutlak 
çilesi o sonraki zamanın --(yine, bunlardan ötürü; 22/72 böylece de)-- daha/en büyüktür  
(22/19-22 & 14/49-51 & ...); keşke (bunu) biliyor olsalardı! 
27-  Ve işte, muhakkak (böylece) vurduk (Biz) ahali için bu “Okunuş” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylelikle yine, en ilkin: 36/69) 
hakkında (böyle) her “örneklemeden” (=2/25-26 & 14/24-26 & 74/26-31 & 13/17 & ...), ta ki 
onlar (burada) böylece “Anış” (=39/23) alsınlar! 
28-  Đşte o, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda, orada böylece “sollu & sağlı” ayırılmış-- arapça  
bir “Okunuştur” (17/106), içinde hiçbir çarpıklık olmayan (4/82); ta ki onlar artık (burada) 
böylece “sakınsınlar” (=39/33)! 
29-  Đşte, (şimdi) vurdu Al-lah (şu) örneği: Bir adam ki, onun üzerinde birbirleriyle çelişip 
kavgalaşan (böyle) “ortaklar” var (42/21 = 9/31), ve bir adam ki, teslim olmuş böyle  
--(hiç “ortağı” olmayan)-- (tek) bir Adama (18/26 = 42/10); (bunlar) artık hiç eşit olabilirler mi, 
örnekçe? O halde, (tüm) övgü Al-lah içindir (18/1); (ama) hayır, onların çoğu hala (bunu) 
bilmiyorlar (12/40)! 
30-  Şüphesiz, sen de öleceksin (3/144), ve şüphesiz, onlar da ölecekler (21/34). 
31-  Sonra şüphesiz siz, o kalkış gününde, Yetkenizin katında (böylece de) davalaşacaksınız 
(4/41-42)! 
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32-  Öyleyse, (şimdi) kim daha haksız (olabilir) yalan söylemiş kimseden (böylece) Al-lah  
üzerine (16/86), ve de yalanlamış bu “Doğruyu” (=39/23) kendisine (böylece) geldiği zaman?  
O halde, artık yok mudur o batağın içinde (yeterli) bir kalış yeri (bu) inkarcılar (39/59)  
için (50/30)? 
33-  Ama işte, şimdi (böylece) gelmiş o kimse bu “Doğruyla” (=39/22-23), ve de (böylece)  
(işitip) doğrulamış olan (tüm o kimseler) onu (39/18); işte, o şahıslar onlar (Al-lahtan)  
sakınanlardır! 
34-  Öyleyse, artık onlar için (verilecektir) ne isterlerse, Yetkelerinin katında (25/15-16);  
(işte) budur, o karşılığı --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler en güzel Anlatısı 
(=39/23) üzerinde böylelikle erdemlice çalışarak burada böylece yine, en ilkin ve de hassaten-- 
(tüm) o güzellik edicilerin! 
35-  Ve işte, örtüp (bağışlayacaktır) Al-lah onların --(kasıtsız olarak, hatayla işledikleri)-- 
o en çirkin (yanlışlarını) -dahi- böylece “çalıştıkları” o şeyde (2/25); ve ödüllendirecektir onları  
o ücretleriyle, --(samimi olarak, doğrulukla erebildikleri)-- o en güzel (doğrularıyla) böylece 
“çalışıyor” oldukları o şeyde (17/84)! 
36-  Öyleyse, artık değil midir Al-lah --(böylece de koruyucu, yol gösterici tek “Rehber”  
olarak)-- yeterli o hizmetkarına (7/196)? Ama (hala) korkutmaya çalışıyorlar (onlar) seni Onun 
dışında --(böylece de kendilerine koruyucu, yol gösterici “rehberler” olarak edinmiş olduklarını 
sandıkları)-- o kimselerle (18/102)! O halde, artık --(ilkin, bu kendi kalleşliklerinden; 2/26-27 ve 
gaddarlıklarından; 41/5 ötürü)-- her kimi saptırırsa Al-lah (39/23), yoktur onun için hiçbir  
iletici! 
37-  Ve --(ilkin, bu kendi samimiyetlerinden; 2/25-26 ve dürüstlüklerinden; 39/18 ötürü)-- her 
kimi de iletirse Al-lah (39/23), artık yoktur onun için hiçbir saptırıcı! O halde, artık değil midir 
Al-lah en üstün, --(yine, bu takdirde; 4/18 en sonunda böylece de)-- öç sahibi (39/23-26)? 
38-  Ve eğer (şimdi) sorarsan onlara: Kim yarattı o gökleri ve yeri? Mutlaka derler: Al-lah!  
De ki: Öyleyse, (şimdi) gördünüz mü --(Al-lahın dışında/yanında, Ona ek/ortak “yetkeler” 
olarak, böylece)-- o çağırıp istediklerinizi Al-lahtan başka (9/31 & 3/80 & ...); eğer (şimdi) 
dilerse benim için Al-lah bir darlık, onlar kaldırabilecekler midir Onun o darlığını; veya dilerse 
benim için bir acıma, onlar tutabilecekler midir Onun o acımasını (10/107)? De ki: Öyleyse,  
--(böylelikle tek “Yetke” olarak; 42/10 böylece yine)-- Al-lah bana yeter! Böylelikle (her daim 
sadece) Ona güvenip dayanmalıdır (tüm) o güvenip dayananlar (3/160). 
39-  De ki: Ey halkım, o halde, haydi “çalışın” kendi yeriniz üzere (23/63), şüphesiz ben de 
(böylece) “çalışacağım” (2/25)! Ve ileride bileceksiniz, 
40-  kim ki, geliverecek ona bir çile, kendisini aşağılayacak (olan), ve (böylece) konacak onun 
üzerine ayakta kalıcı bir çile (42/45-46)! 
41-  Şüphesiz Biz indirdik senin üzerine o “Yazıtı” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23) tüm ahali için,  
(böylece) bir Gerçek olarak! O halde, artık her kim (bununla) iletilirse, (böylelikle) kendi canı 
içindir (39/23 & 33-35); ve her kim de saparsa, yalnızca sapmış olur (böylelikle) kendi aleyhine 
(39/23 X 57-60)! Ve değilsin sen onların üzerine (koruyup savunucu) bir dayanak (17/54). 
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42-  Al-lah vefat ettirir (tüm) o canları ölümleri sırasında, ve ölmeyen (her) kimseyi ise  
uykusunda. Ve --(sonra, o ölüm yatağında)-- tutar (orada) kılıp bitirdiği o kimseyi onun üzerine  
o ölümü, ve --(uyandırıp tekrar sokağa, dışarıya)-- salıp gönderir diğerlerini, adı konulmuş  
bir süreye kadar (71/4).  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak “Đşaretler” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7) vardır, 
(bunları) düşünüp gören bir halk için! 
43-  Ama yoksa edindiler mi (onlar) Al-lahın dışında --(o Melekleri, ve o Peygamberleri)-- 
aracılar? De ki: Ya eğer onlar --(bu yetkiye mutlak olarak)-- asla sahip değil idiyseler, hiçbir 
istemle (21/28)? Ama onlar hala (bunu) akletmiyorlar! 
44-  De ki: Đşte, --(böylece mutlak olarak sadece)-- Al-laha ait (olacaktır) o aracılık (yetkisi), 
toptan (20/109)! Onun içindir, (tüm) o yönetimi de o göklerin ve yerin (34/22). Sonra --(hepiniz,  
buradaki  bu vefatın hemen ardından, böylece)-- Ona doğru döndürüleceksiniz (56/83-94)! 
45-  Ama (şimdi) anıldığı zaman Al-lah --(bu “aracılık” yetkisinde böylece mutlak olarak)--            
Tekçe (39/44), derhal köpürdü o kalpleri inanmayan o kimselerin o “sonraki zamana” (=içinde 
bulunduğumuz bu en kritik Son Gün: yani BinYıllık (22/47) bu “son zamana” dair de en önemli 
bir atıftır burada yine böylece; 6/92); ama anıldığı zaman --(bu “aracılık” yetkisinde böylece)-- 
Ondan başka bu kimseler de (10/18), o zaman onlar --(Al-lah katında, kendi zanlarınca,  
onların bu mutlak “aracılığıyla” böylece mutlaka kurtuluşa ereceklerini düşünerek)-- derhal 
müjdeleşiyorlar! 
46-  De ki: Ey Al-lahım, yaratıp oluşturucusu o göklerin ve yerin, bileni (tüm) o görünmezin ve 
tanık olunanın (10/61); (ancak) Sen buyruk vereceksin (tüm) o hizmetkarlarının arasında,  
bu konuda (böylece) çelişkiye düşüyor oldukları (bu şeyde de; =6/94)! 
47-  Ve eğer şüphesiz, (şimdi) --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” 
(39/23) burada böylece yalanlayıp büyük nankörlük ederek-- haksızlık etmiş (39/24) o kimseler 
için (olsaydı) o yerin içindeki (herşey), toptan, ve onun bir benzeri (daha), onunla birlikte, 
mutlaka fidye olarak verirlerdi onu, --(buna karşılık görecekleri)-- o en çirkin çileden (39/24-26) 
--(kendilerini kurtarmak için), o kalkış gününde! Ve (o vakit) artık açığa çıkmış olacak (orada) 
onlar için Al-lahtan, (burada) hiç hesap ediyor olmadıkları! 
48-  Ve artık açığa çıkmış olacak (orada) onlar için (burada) bu yapıp kazandıklarının 
çirkinlikleri (13/33-34 & 9/37 & ...), ve sarıp kuşatmış olacak onları şimdi (burada) kendisiyle  
(böylece) alay ediyor oldukları (45/9-10)! 
49-  Ve dokunduğu zaman o insana bir darlık, şimdi (hemen) çağırdı Bizi; (ama) sonra  
onu lütuflandırdığımız zaman bir armağanla Bizden, --(kendini asil, veya da üstün görüp 
böbürlenerek)-- derhal dedi: (Çünki) yalnızca verildi (bana) bu, --(Al-lah katından, veya da  
kendi yanından)-- bir bilgi üzere! Hayır, o (sadece) bir denemedir (21/35); ve fakat onların çoğu 
bilmiyorlar. 
50-  (Đşte), muhakkak (aynen) dediydi bunu onlardan önceki o kimseler de, ama (sonra) asla 
koruyup zengin kılamadı onları o kazanıyor oldukları (28/78)! 
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51-  Ve işte, (sonunda) böylece isabet etti onlara o kazandıklarının çirkinlikleri (28/79-81)!  
Öyleyse, (şimdi) burada (böylece) haksızlık etmiş (39/24) o kimseler bu şahıslardan, (işte), 
(ileride) böylece isabet edecektir onlara da bu kazandıklarının çirkinlikleri (13/33-34 & 10/27)! 
Ve asla değildir onlar --(Al-lahı bu hususta da hiçbir zaman)-- aciz bırakabilecekler (34/5)! 
52-  Ve (hala) bilmediler mi (onlar), şüphesiz Al-lah açıp yayar o besini, kimin için isterse,  
ve ölçüp kısar da (34/35-37)?  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak “Đşaretler” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7) vardır,  
artık (böylece) inanan (2/25-26) bir halk için! 
53-  Öyleyse, şimdi --(Al-lah tarafından onlara)-- de ki: Ey hizmetkarlarım, aşırı gitmiş o 
kimseler (kendi) canlarının aleyhine, (asla) umutsuzluğa kapılmayın Al-lahın o acımasından.  
(Çünki) şüphesiz, Al-lah --(artık bu takdirde; 6/54 böylece de)-- bağışlar o kusurları,  
toptan (3/135)! Şüphesiz O, ancak Odur --şimdi, o sol taraftan ötürü/karşılık da-- en Bağışlayıcı, 
--o sağ taraftan ötürü/karşılık da-- en Acıyan (25/70)! 
54-  Öyleyse, (şimdi) derhal yönelin Yetkenize doğru, ve (böylece) teslim olun (3/84-85) Ona,  
gelivermeden önce size (bu) çile (44/10-11 & 8/50-51); sonra yardım edilmezsiniz! 
55-  Ve derhal izleyin (bu) size indirilmiş en Güzel olanı (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “en Güzel Anlatısına” bir atıftır yine, en başta, burada böylece indirilmiş  
olan: 39/23) Yetkenizden, gelivermeden önce size (bu) çile (44/15-16 & 8/50-51), ansızın, ve siz  
farketmediğiniz bir sırada! 
56-  Ta ki (o vakit) artık demesin (diye) bir can: Ah yazıklar olsun (bana), o (gözardı edip)  
eksik bıraktığımdan ötürü Al-lahın --(o en Güzel Anlatısından; 39/23)-- yana; ve (çünki) ancak 
olduydum (ben) o (aşağılayıp) dalga geçenlerden! 
57-  Veya demesin: Eğer şüphesiz, Al-lah --(o en Güzel Anlatıyla; 39/23)-- iletseydi beni, 
mutlaka olurdum ben de (böyle) sakınanlardan (39/33)! -(13/27)- 
58-  Veya demesin, göreceği zaman o çileyi: Keşke şüphesiz, benim için bir tekrar (daha  
olsa da), ve --(şimdi derhal dünyaya geri dönüp, orada mutlak)-- olsam (böyle) güzellik 
edicilerden (39/34)! -(6/27-28)- 
59-  (Ve işte, Al-lah o vakit diyecek ona): Evet, muhakkak geldiydi sana Benim o “Đşaretlerim” 
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5); ama mutlak yalanladın (sen) onları ve büyüklendin, ve oldun 
(böyle) inkarcılardan (2/26-27)! 
60-  Ve o kalkış gününde, artık görürsün burada (böylece) yalan söylemiş o kimseleri Al-lah 
üzerine (16/86) (böylece de) yüzleri kararmış (olarak) (10/27); öyleyse, artık yok mudur  
o batağın içinde (yeterli) bir kalış yeri (bu) büyükleniciler (39/59) için (50/30)?  
61-  Ama kurtaracaktır Al-lah burada (böylece) sakınmış (39/33) o kimseleri, başarıya 
ermişliklerinden ötürü! (Dolayısıyla), asla dokunmayacaktır onlara hiçbir çirkinlik (10/26), ve 
onlar (artık) asla hüzünlenmeyeceklerdir (35/34-35)! 
62-  Al-lah yaratıcısıdır o her istemin (25/2). Ve O, her istem üzerinde --(tüm inananların 
böylece ve her daim sadece Kendisine dayanıp güvenecekleri; 3/160 en sağlam)-- bir dayanaktır! 
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63-  Ona aittir (tüm) anahtarları o göklerin ve yerin (42/12). Ama şimdi (böylece) inkar etmiş  
o kimseler Al-lahın (bu) “Đşaretlerini” (6/4 = 26/5); işte, o şahıslar onlar (böylece de) 
kaybedenler (18/103-106) olacaklardır! 
64-  De ki: Öyleyse, hala Al-lahtan başka (kimselere, veya nesnelere) mi --(şimdi, Onun 
dışında/yanında, Ona ek/ortak “yetkeler” olarak edinip, böylece)-- hizmet etmemi (9/31 & 41/37) 
emrediyorsunuz bana, ey cahiller! 
65-  Ve muhakkak esinlendi (burada) sana doğru, ve senden önceki o kimselere (4/163) doğru: 
Eğer --(Al-laha o “buyruk” verme yetkisinde, ve böylece de “tek Yetke” olmasında; 42/10)-- 
ortak koşarsan (18/26), mutlaka boşa çıkar (tüm) o çalışman, ve mutlaka olursun (sen de)  
(böylece) o kaybedenlerden (4/116)! 
66-  Hayır, böylelikle --(sadece Onun “buyruklarıyla” hareket ederek, ve böylece de sadece Onu 
kendine “tek Yetke” edinmiş olarak; 42/10)-- Al-laha hizmet et (12/40), ve (böylece de) ol  
o şükredenlerden (76/3)! 
67-  Ama hala ölçüp takdir edemediler (onlar) Al-lahı, gerçek takdiriyle Onun; ve işte,  
o yer toptan (Onun) avucundadır (=kontrolü içindedir), o kalkış gününde, ve o gökler de  
(ilkin) böylece kapatılıp dürülmüş olacaktır o sağ eliyle (=kudretiyle) (21/104)!  
O halde, saygı duyulandır O, ve --(büyük bir uzaklıkla)-- yücedir (şimdi) onların --(Kendisine  
o “buyruk” verme yetkisinde, böylece de)-- ortak koştuklarından (42/21)!             
68-  Ve (işte), artık üfürüldü (o gün) o borunun içine, ve (derhal) çöküp yıkıldı (şimdi) o göklerin 
içindeki kimseler ve o yerin içindeki kimseler, sadece (hariç) Al-lahın --(hala tam bir güvenlik 
içinde ayakta kalmalarını)-- istediği o kimseler (27/89); sonra üfürüldü onun içine diğer (bir kez 
daha), ve (işte), o zaman onların (hepsi) ayağa kalkmış, gözlüyorlar! 
69-  Ve parladı o yer Yetkesinin ışığıyla (24/35); ve (ortaya) konuldu (şimdi) o “Yazıt” (39/23),  
ve getirildi (tüm) o havadisçiler (6/84-89) ve o tanıklar da (22/78). Ve (böylece) kılınıp bitirildi 
onların arasında (bu) “Gerçek” (=39/41) ile/üzere, ve onlara asla haksızlık edilmeksizin! 
70-  Ve (işte), şimdi (böylelikle) yerince ödendi her cana, o “çalıştığına” (2/25 X 29/4) göre!  
Ve O, (her daim) en bilicidir onların (tüm) o yaptıklarını (58/7). 
71-  Ve (sonra) sevkedildi burada (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler o batağa doğru, 
bölükler halinde. Nihayet oraya ulaştıkları zaman, derhal açıldı onun kapıları, ve dedi onlara 
onun o (melek) bekçileri: Gelivermedi mi size o gönderilmişler, (kendi) içinizden, aktaran sizin 
üzerinize Yetkenizin o “Đşaretlerini” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), ve (böylece de) 
uyaran sizi mutlaka (böylece) karşılaşacaksınız (diye) bu gününüzle? Dediler (onlar): Evet 
(6/130)! Ve fakat işte, (böylece) hak oldu (şimdi) o çile kelimesi (böyle) inkarcıların (2/26-27) 
üzerine! 
72-  Ve denildi (onlara): O halde, haydi girin (şimdi) o batağın kapılarından; sürekli kalıcılar 
(olarak) onun içinde! Ve (işte), ne adidir artık (bu) kalış yeri (böyle) büyüklenicilerin (39/59)! 
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73-  Ve (ardından) sevkedildi burada (böylece) sakınmış (39/33) o kimseler Yetkelerinden  
o bahçeye doğru, bölükler halinde. Nihayet oraya ulaştıkları zaman, derhal açıldı onun kapıları, 
ve dedi onlara onun o (melek) bekçileri: Selam (olsun) sizin üzerinize; (hoş) temiz geldiniz!  
O halde, artık girin oraya; sürekli kalıcılar (olarak)! 
74-  Ve (onlar da) dediler: Öyleyse, (her daim) tüm övgü Al-lah içindir, o Kimse ki (böylece) 
doğruladı bize o Kendi “sözünü” (31/8-9), ve (böylelikle) mirasçı kıldı bizi o yere (21/104-105), 
(ki) artık (böylece) yerleşebiliriz bu bahçede, nerede istersek! Ve (işte), ne güzeldir artık  
burada (böyle) “çalışıcıların” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları 
uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 2/25-26)  
bu ücreti (29/58)! 
75-  Ve görürsün (şimdi) o melekleri (yer tutup) çevrelenmişler (olarak) o Tahtın etrafında 
(69/17), (böylelikle) saygılıyorlar iken (orada da) Yetkelerini övgüyle (7/206)!  
Ve (işte), böylece kılınıp bitirildi (artık) onların arasında bu “Gerçek” (39/41) ile/üzere;  
ve denildi: Öyleyse, (her daim) tüm övgü (sadece) Al-lah içindir (28/70), (tüm) o kalabalıkların  
-tek- Yetkesi (12/39)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.    
1-  Ha, Mim. 
2-  (Bu) “Yazıtın” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır 
burada böylece yine, en başta: 39/23) indirilmesi Al-lahtandır; --şimdi, o sol tarafta da-- 
en Üstün, --o sağ tarafta da-- en Bilen! 
3-  Bağışlayıcısıdır (O) böylece (tüm) o kusurun (39/53), ve kabul edicisidir (bu takdirde)  
o dönüp (Kendisine) yönelişin (4/17), (ama) şiddetlidir (bu takdirde de) sonlandırmada (4/18);  
Kudret sahibidir! Yoktur (başka) ilah, (böylelikle) sadece O (28/70)! Ve --(en sonunda da,  
böylece)-- Ona doğrudur (son) varış yeri (56/83-94). 
4-  (Đşte), mücadele etmez (şimdi) Al-lahın o “Đşaretleri” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin:  
6/4 = 26/5) aleyhine, sadece (böylelikle) inkar etmiş (39/59) o kimseler! Öyleyse, asla 
kandırmasın seni, (şimdi) onların (böylece) dönüp dolaşmaları o beldelerin içinde (41/40)! 
5-  (Böylece) yalanladıydı onlardan önce o Nuh halkı, ve (nice) tayfalar da, onların peşinden.  
Ve yeltendi o her kitle o gönderilmişlerine karşı, derhal yakalayıp (cezalandırmayı) onu (8/30);  
ve böylece mücadele ettiydiler onlar da o “sahte” (2/78-79 & 3/78 & ...) ile, (böylelikle de) 
çarpıtıp geçersiz kılmaları için (11/18-19) onunla o “Gerçeği” (39/41)! Ve --(sonra, bu kalleşlik 
ve zorbalıklarına karşılık)-- Ben de yakalayıp aldım onları; öyleyse, nasıl oldu (Benim)  
o sonlandırmam (22/42-45)! 
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6-  Ve dolayısıyla, --(şimdi de, böylece)-- hak oldu Yetkenin (bu) “Kelimesi” (14/24-26)  
burada (böylece) inkar etmiş o kimselerin aleyhine; (işte), şüphesiz onlar --(bu takdirde; 22/72)--   
o ateşin arkadaşlarıdır (14/27-29), diye! 
7-  Ve (işte), yüklenip taşıyan o kimseler (=yüce Al-lahın orada Kendisine en yakınlaştırılmış  
o en kıdemli sekiz “Melek” kulu) o Tahtı (69/17), ve etrafındaki o kimseler (=Cebrail, ve de 
ardındaki tüm o diğer “Melek” kullar; 70/4) böylece (her daim) anmaktadırlar Yetkelerini 
övgüyle, ve inanmaktadırlar Ona (21/19-20)! Ve (her vakit) bağışlanma diliyorlar (onlar) burada 
(artık) böylece inanmış (2/25-26) o kimseler için, (şöyle diyerek): Yetkemiz, genişçe kuşattın 
(Sen) o her istemi, --şimdi, burada o sol taraftan ötürü/karşılık da, böylece-- acıma (7/156) ve  
--o sağ taraftan ötürü/karşılık da, böylece-- bilgi (4/166) (bakımından)! Öyleyse, şimdi (lütfen) 
bağışla böylece dönüp (Sana) yönelmiş o kimseleri (25/70), ve (böylece) izlemişler Senin  
o “yolunu” (9/111); ve (lütfen), sakın onları o korlu alevin çilesinden! 
8-  Yetkemiz, ve (lütfen) girdir onları o bolluk bahçelerine, o şey ki (Sen) artık (böylece)  
söz verdin (31/8-9) onlara, ve (tüm) o düzeltili olacak (2/25) kimselere, onların o babalarından ve 
eşlerinden ve soylarından! Şüphesiz Sen, ancak Sensin --şimdi, yine burada da, o sol tarafta da, 
böylece-- en Üstün, --o sağ tarafta da, böylece-- en Buyurgan (39/1)! 
9-  Ve (lütfen), artık sakın onları (tüm) o çirkinliklerden (10/27); ve (çünki) her kimi sakınırsan 
(Sen) o çirkinliklerden, o gün, artık muhakkak --(yine, bundan ötürü/karşılık da; 39/33-35 
böylece)-- acıdın (demektir) ona (10/26)! Ve (işte) budur, o koca başarıya eriş! 
10-  Ama şüphesiz, şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimselere ise, (şöyle) seslenilecek: 
Al-lahın şimdi burada (size karşı) olan nefreti daha/en büyüktür sizin (kendi aranızdaki o inanan)  
canlarınıza karşı olan o nefretinizden (22/72 & 60/2 & ...); çünki siz --(onlar vasıtasıyla,  
her vakit)-- böylece çağırıldığınız zaman (bu) inanca (2/25-26), mutlak (böylece) inkar 
ediyordunuz (2/26-27)! 
11-  Dediler (onlar): Yetkemiz, öldürdün Sen bizi --(birinci kez, böylece bu dünyaya 
gelmelerinden önce; 67/2, ve ikinci kez, böylece bu dünya hayatlarının sonunda; 16/28-29  
olmak üzere)-- iki kez, ve hayatlandırdın Sen bizi --(birinci kez, böylece bu dünyada; 67/2,  
ve ikinci kez, şimdi buradaki vefatlarının hemen ardından, öte tarafta, böylece Onun huzurunda 
derhal toplanmış olarak; 36/52-53 olmak üzere)-- iki kez; ve biz de --(şimdi, orada böylece  
yüce Al-lahın huzurunda)-- itiraf ettik kusurlarımızı! Öyleyse, artık var mıdır --(şimdi, orada 
böylece ve derhal içine atılmış oldukları bu Cehennemden; 16/28-29)-- çıkışa doğru  
hiçbir yol? 
12-  (Denildi onlara): Bu, çünki şüphesiz o ki, (hem de) çağrıldığı zaman Al-lah (böylece)  
tek (Yetke; 42/10) olarak, derhal inkar ederdiniz; ama eğer böyle --(Onun dışında/yanında,  
Ona ek/ortak “yetkeler” edinilip, böylece)-- “ortak koşulursa” Ona (9/31 & 3/80 & 41/37 & ...) 
hemen (tasdik edip) inanıyordunuz! (Öyleyse), artık “buyruk” --(burada da yine böylelikle  
“tek Yetke” olarak; 42/10 böylece ve sadece)-- Al-lah için olacaktır (=4/48, 116), --şimdi, yine  
o sol tarafta da-- en Yüce, --o sağ tarafta da-- en Büyük! (=10/34-36) 
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13-  Odur o Kimse ki, işte, (böylece) gösteriyor size o “Đşaretlerini” (=19 kodlu, o ikişerli,  
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylelikle yine,  
en ilkin: 6/4 = 26/5), ve işte, (böylece de) indiriyor sizin için o gökten --şimdi, 19 kodlu o  
Tablolarda da, o her iki tarafta da, böyle de-- bir “besin” (2/25)! Ama (yine de) “Anış” almaz 
(39/23), ancak böylelikle (Ona) yönelen kimseler (13/27)! 
14-  Öyleyse, (artık) dua edip çağırın Al-lahı, (böylelikle) has kılıcılar (olarak) Onun için o 
Ergiyi (39/2-3); ve eğer tiksinse bile şimdi (bundan) o inkarcılar (39/59)! 
15-  Yükseltenidir (O) o derecelerin (20/75), o Tahtın sahibidir (25/59)! Đşte, (şimdi)  
indirip bırakmaktadır (O) Kendi Emrinden (olan) o “Ruhu” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Mesajına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 42/52) kimin üzerine 
isterse, o hizmetkarlarından, artık (böylece) uyarması için (bu) karşılaşıp (hesaplaşma)  
günüyle (6/130)! 
16-  (O) gün, onlar artık (böylece) ortaya çıkmışlardır, asla saklı kalamaz (artık) Al-laha 
onlardan, hiçbir istem. O halde, kimin içindir yönetim, bugün? Al-lah içindir, Tek (olan; 17/111),  
en egemen! 
17-  Öyleyse, bugün artık karşılık görecektir her can, o kazandığına (2/81 X 52/21) göre;  
yoktur hiç haksızlık etme, bugün! Şüphesiz, Al-lah pek hızlıdır hesaplandırmada. 
18-  Öyleyse, haydi (şimdi) uyar onları o yaklaşan günle (44/10-16 & 16/28-29), ki o zaman  
o kalpler gırtlaklara dayanmış (olacaktır), yutkunanlar (olarak). Olmayacaktır artık --19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) burada böylece yalanlayıp büyük 
nankörlük etmiş olan-- o haksızlık ediciler (39/24) için hiçbir sıcak dost, ve ne de --(bu konuda 
kendileri için sözüne başvurulup)-- uyulacak bir aracı (21/28)! (=20/109) 
19-  (Çünki) bilir (O) tüm o gözlerin hainliğini, ve sakladıklarını da o göğüslerin (11/5)! 
20-  Ve (işte), Al-lah --(Kendi “buyruğuna” göre)-- kılıp bitirir bu “Gerçek” (39/41) ile/üzere;  
ama (şimdi) --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “ilahlar” olarak, böylece)-- isteyip 
çağırdıkları o kimseler Ondan başka (9/31 & 21/29 & 25/43 & 41/37 & ...) asla kılıp 
bitiremezler, hiçbir istemle (27/78)! Şüphesiz Al-lah, ancak Odur --şimdi, o sol tarafta da--               
en Đşitici, --o sağ tarafta da-- en Gören! 
21-  Öyleyse, (şimdi) gezmediler mi o yerin içinde, (ki) bakıp görsünler, nasıl oldu sonu  
onlardan önceki o kimselerin (29/40)? Onlar daha şiddetli idiler kendilerinden, kuvvetçe, ve 
eserlerde o yerin içinde. Ama --(en sonunda, böylece)-- yakalayıp aldı onları Al-lah,  
o kusurlarından ötürü (29/39-40). Ve olmadı onlar için Al-lahtan, hiçbir (koruyup) sakınabilecek 
olan! 
22-  Bu, çünki şüphesiz o ki, geliveriyor idi onlara o gönderilmişleri o “Açık Belgelerle” 
(20/133), ama inkar ettiler! Ve --(bundan ötürü; 40/5 en sonunda, böylece)-- yakalayıp aldı onları 
Al-lah; şüphesiz O en kuvvetlidir, pek şiddetlidir sonlandırmada! 
23-  Ve (işte), muhakkak gönderdik (Biz) Musayı o “Đşaretlerimizle” (20/19-24), ve (böylece) 
açık bir ispatla. 
24-  Firavuna ve Hamana, ve Karuna doğru; ama dediler (onlar): (Bu), pek yalancı bir 
sihirbazdır! 
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25-  Ve o vakit (böylece) geldiğinde onlara (Musa) o “Gerçekle” (7/105), (Bizim) katımızdan, 
dediler: O halde, derhal öldürün (şimdi) oğullarını inanmış o kimselerin onunla birlikte, ve  
-utandırarak- hayatta bırakın kadınlarını. Ve değildir inkarcıların (bu) tuzağı, (her zaman) ancak 
(böyle) bir sapkınlık içindelik (52/46)! 
26-  Ve dedi o Firavun: Öyleyse, haydi bırakın beni, derhal öldüreyim (şimdi) Musayı, ve o 
çağırıp (dursun) o Yetkesini! (Çünki) şüphesiz ben korkuyorum onun (şimdi) değiştirmesinden 
sizin (bu) erginizi, veya yaymasından o yerin içinde bozgunculuğu! 
27-  Ve dedi Musa: O halde, şüphesiz ben sığındım (şimdi) benim de Yetkem ve sizin de 
Yetkeniz (olan Al-laha) o her büyükleniciden, inanmayan o hesap gününe! 
28-  Ve (bunun üzerine, orada derhal şöyle) dedi inanan bir adam o Firavunun ailesinden,  
(o ana dek) gizliyor (olan) o inancını: Yani (şimdi) siz öldürecek misiniz bir adamı, diyor diye: 
(Benim) Yetkem (sadece) Al-lahtır (26/23-29)? ve muhakkak (böylece de) geldi (iken) o size  
o “Açık Belgelerle” (26/30-33) Yetkenizden? Ve eğer (şimdi) o (yine de) bir yalancı ise, artık 
onun aleyhine (olur) yalanı. Ama eğer doğru sözlü ise, (derhal) isabet eder size bir kısmı o sizi 
(uyarıp) haber verdiği o şeyin (20/48)! Şüphesiz, Al-lah asla iletmez (39/23) bir aşırı gidici,  
pek yalancı kimseyi! 
29-  Ey halkım, (işte), sizin içindir o yönetim bugün; (şimdilik) üstün olanlarsınız (bu) yerde. 
Ama kim yardım edebilecek bize Al-lahın o baskınına karşı, eğer --(hz. Musanın uyarıp haber 
verdiği gibi, böylece)-- gelirse bize (17/102)? Dedi o Firavun: Göstermiyorum (ben) size, sadece 
(kendi) gördüğümü; ve (böylece) iletmiyorum (ben) sizi, ancak o düzgünlük yoluna (26/27-29)! 
30-  Ve dedi inanmış o kimse: Ey halkım, o halde, (şimdi) şüphesiz ben korkuyorum sizin için  
bir benzerinden (ötürü) o tayfaların gününün. 
31-  Bir benzerinden (ötürü) o Nuh halkının ve o Adın ve Semudun halinin, ve onların peşinden 
(gelmiş) o kimselerin. Ve Al-lah (burada) asla diliyor değil bir haksızlık (tüm) bu hizmetkarlar  
için (27/12-14)! 
32-  Ve ey halkım, o halde, (şimdi) şüphesiz ben korkuyorum sizin için (hem de, böylece)  
o feryat gününden (ötürü). 
33-  (O) gün, yüz çevirip (kaçtığınızda), arka dönücüler (olarak), asla olmaz (artık) sizin için  
Al-lahtan, hiçbir koruyucu! Ve her kimi --(ilkin, bu kendi kalleşliğinden; 7/135 ve  
katılığından; 7/132 ötürü)-- saptırırsa Al-lah, artık olmaz onun için hiçbir iletici (39/23)! 
34-  Ve (hatırlayın ki), muhakkak geldiydi size o Yusuf da, daha önce, o “Açık Belgelerle”  
(12/46-56); ama son bulmadınız bir tereddüt içinde (olmaktan) onun size o getirdiğinden de.  
Nihayet öldüğü zaman da, --(ileride hz. Musa gibi bir elçi gönderilip de bu Đsrail oğullarını  
şimdi böylece onların elinden kurtarır diye korktuklarından ötürü de; bkz. Tekvin 50/24-25)-- 
derhal dediniz: (Bir daha) asla göndermeyecek Al-lah, onun peşinden, --(özellikle, bu  
Đsrail oğulları içinden)-- hiçbir gönderilmiş! Đşte, böylece de saptırır Al-lah bir aşırı gidici,  
pek şüphelenici o (Firavun) kimseyi (28/4-6)! 
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35-  Đşte, mücadele eden o kimseler Al-lahın o “Đşaretleri” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin:  
6/4 = 26/5) aleyhine, kendilerine gelivermiş hiçbir (geçerli) ispatları olmaksızın (16/100);  
işte, büyüdü o --(en baştan beri, böylece alenen art niyetli, hastalıklı ve çarpık davranıyor 
olmaları açısından da; 41/40 = 13/33 & 9/37 & ...)-- bir nefret sebebi olarak Al-lahın katında,  
ve (böylece) inanmış (32/15-16) o kimselerin yanında! Đşte, böylece damgalar Al-lah (bu apaçık 
“Đşaretlerine;” 29/47, 49 karşı) --şimdi, o sol tarafa karşı da, böylece-- o her pek büyüklenici,  
--o sağ tarafa karşı da-- pek zorba (kimselerin) kalbini! 
36-  Ve dedi o Firavun: Ey Haman, öyleyse, derhal yap (şimdi) benim için bir kule, ta ki ben 
çıkıp ulaşayım o yollara, 
37-  göklerin o yollarına; ve (böylece) çıkıp ulaşayım Musanın o Đlahına! Ve (çünki) şüphesiz 
ben mutlaka sanıyorum onu bir yalancı (26/26-29)! Ve böylece süslendi Firavun için (bu) çirkin 
işi, ve (böylelikle) alıkonuldu o (doğru) yoldan (29/38). Ve değildi Firavunun (bu) tuzağı, sadece 
bir mahvoluş içindelik! 
38-  Ve dedi inanmış o kimse: Ey halkım, öyleyse, (şimdi) izleyin beni, (ki) ileteyim (ben) sizi  
--(yüce Al-lahın orada ilkin hz. Yusuf, ve sonra da hz. Musa vasıtasıyla göndermiş olduğu  
o Đlahi Mesaja dayanarak; 12/34)-- o düzgünlük yoluna. 
39-  Ey halkım, (işte), bu yakın hayat yalnızca (geçici) bir geçimliktir (57/20). Ve şüphesiz  
o sonraki zaman, işte, odur (asli ve sonsuz) yerleşim diyarı! 
40-  O halde, (şimdi) kim (böylece de) “çalışırsa” bir çirkinliğe (41/40), artık cezalandırılmaz o, 
sadece onun bir benzeriyle (10/27)! Ama kim de “çalışırsa” bir Düzelticilik için (=buradaki  
19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru  
herbir “çalışmaya” da bir göndermedir böylece yine, en ilkin: 2/25-26), erkek veya kadın, ve o 
artık (böylece) bir inanan (3/84) olarak; işte, o şahıslar gireceklerdir o bahçeye, besleneceklerdir 
orada, hesapsız olarak (38/49-54)! 
41-  Ve ey halkım, ama (şimdi) nedir benim için ki, (işte), böylece çağırıyorum ben sizi o 
kurtuluşa doğru, ama hala çağırıyorsunuz siz beni o ateşe doğru? 
42-  Çünki (işte), çağırıyorsunuz (siz) beni, (böylece) inkar etmem için --(tek Yetke; 42/10 
olarak)-- Al-lahı (40/12), ve hala Ona ortak koşayım diye --(böylece Onun dışında/yanında,  
Ona ek/ortak olarak edinilmiş sahte “yetkeleri”)-- benim için onlarla beraber (böyle) hiçbir  
“Bilgi” (6/148) asla olmayan --(kimseleri; 79/24 & 9/31 & ...)? Ve ben ise (böylelikle) 
çağırıyorum sizi (her daim böylece tek Yetke; 42/10 olarak) --şimdi, yine burada da, o sol  
tarafta da, böylece-- en Üstün, --o sağ tarafta da-- en Bağışlayana doğru! (=12/39) 
43-  Kuşku yok ki, şüphesiz sizin şimdi (böylece) beni kendisine çağırdığınız --(Al-lahın 
dışında/yanında, böylece Ona ek/ortak “ilahlar” olarak edinilmiş kimseler; 26/29 & 9/31 & ...); 
işte, asla yoktur onlar için hiçbir (haklı) çağırma (30/40) ne bu yakın zaman içinde, ve ne de  
o sonraki zaman içinde (28/70)! Ve şüphesiz, son dönüşümüz Al-laha doğrudur; ve şüphesiz 
şimdi (böyle) aşırı gidiciler, (işte), onlar --(bu takdirde; 4/18 en sonunda, böylece)-- o ateşin 
arkadaşlarıdır (50/24-26)! 
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44-  Öyleyse, artık (biraz) ileride hatırlayacaksınız bu söylediklerimi size. Ve (şimdi) havale 
ediyorum ben (bu) işimi (yalnızca) Al-laha! (Çünki) şüphesiz, Al-lah en görendir (tüm) o 
hizmetkarları. 
45-  Ve (bunun üzerine), derhal sakınıp korudu onu Al-lah o düzen kurdukları çirkinliklerden; 
ama --(yine buradaki o vefatlarının hemen ardından da; 16/28-29 böylece de ve derhal)-- kuşatıp 
sardı o Firavun ailesini o en çirkin çile. 
46-  Ateş; (şimdi) sunuluyorlar --(yine halihazırda ve böylece içinde bulunuyor oldukları o 
cehennemde; 16/28-29)-- ona, sabah ve akşam. Ve (o) gün --(artık ileride, o nihai kalkış 
gününde, ve böylece de evrensel çapta)-- kalkıp koptuğunda o Saat (39/67-68) --(o vakit de, 
şöyle denilecek): O halde, haydi girdirin (şimdi de) o Firavun ailesini o en şiddetli çileye!  
(39/69-72) 
47-  Ve o zaman, tartışıyorlar (iken) o ateşin (40/46) içinde; ve (işte), diyorlar (şimdi) 
aralarındaki o zayıflar büyüklenmiş o kimselere: Şüphesiz biz --(o dünyada iken)-- sizi izleyenler 
idik. Öyleyse, (şimdi) siz de öte kılabilecekler misiniz (burada) bizden, (hiç olmazsa) bir parçayı  
o ateşten? 
48-  Dediler büyüklenmiş o kimseler: Şüphesiz biz, (işte), artık hepimiz onun içindeyiz!  
(Çünki) şüphesiz, Al-lah muhakkak şimdi (böyle) buyruk verdi hizmetkarlar arasında (7/38-41)! 
49-  Ve (bunun üzerine), dediler o ateşin içindeki o kimseler o batağın o (melek) bekçilerine: 
Öyleyse, şimdi (lütfen) çağırın o Yetkenizi, ki (hiç olmazsa) hafifletsin bizden (sadece) bir gün, 
bu çileden! 
50-  Dediler (o melek bekçiler): Peki, değil miydi geliveriyor size o gönderilmişleriniz  
o “Açık Belgelerle” (20/133)? Dediler (onlar): Evet! Dediler (o melek bekçiler): Öyleyse, artık 
siz kendiniz dua edip çağırın! Ama değildir (bu) inkarcıların (bu) çağırışı, sadece --(aslen  
yine böylece sahte ve yalancı)-- bir sapkınlık içindelik (6/27-28)! 
51-  Ama şüphesiz Biz mutlaka yardım edeceğiz (tüm) o gönderilmişlerimize ve --(onlarla 
beraber, burada şimdi böylece)-- inanmış (2/25-26) tüm o kimselere de, bu yakın hayat içinde,  
ve (o) gün --(o nihai kalkış gününde, böylece nihai olarak ve tekrar)-- kalktığında da (tüm) o 
tanıklar (39/68-69). 
52-  (O) gün, artık asla fayda vermeyecek --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đletisini” (39/23) burada böylece yalanlayıp büyük nankörlük etmiş olan-- bu haksızlık edicilere 
(39/24) mazeretleri (66/7); ve (o vakit de, yine) onlar için (olacaktır) o lanet, ve onlar için 
(olacaktır) o en çirkin diyar (40/46)! 
53-  Ve muhakkak verdik (Biz) Musaya o Đletiyi (=Tevrat; 5/44), ve (böylece) mirasçı kıldık 
Đsrail oğullarını o Yazıta (17/2)!  
54-  (Böylece) bir “Đleti” ve bir “Anışlık” (=buradaki 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisine” (39/23) ve “Anışlığına” (74/31) en önemli bir göndermedir böylece 
yine, en ilkin) -kaynağı- olarak, şimdi (tüm) o anlayış sahipleri için! (=6/154)   
55-  Öyleyse, artık (böylece) kararlılık göster (sen) (76/24); şüphesiz, Al-lahın o “sözü” (9/111)  
Gerçektir! Ve --(her daim, böylece de)-- bağışlanma dile (kendi) kusurların için (3/146-147);  
ve an Yetkeni övgüyle, akşamleyin ve sabahleyin (20/130). 
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56-  (Đşte), mücadele eden o kimseler Al-lahın o “Đşaretleri” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin:  
6/4 = 26/5) aleyhine, kendilerine gelivermiş hiçbir (geçerli) ispatları (16/100) olmaksızın;  
(işte), onların göğüslerinin içinde --(Al-lah katında, ve/veya insanların gözünde)-- bir büyüklük 
(elde etme ihtirasları) vardır, onların ona --(Al-lahın katında)-- asla ulaşamayacakları (70/36-44)!  
Öyleyse, --(onlardan ötürü de, şimdi ve her daim, böylece)-- sığın (sen) Al-laha (23/97-98); 
şüphesiz O, ancak Odur --şimdi, o sol tarafta da-- en Đşitici, --o sağ tarafta da-- en Gören (40/20)! 
57-  Ve --(ilkin o Big bang ile başlatılıp böylece en Hikmetli bir “evrimsel süreçte,” ve yaklaşık  
14 milyar yılda gerçekleştirilen)-- yaratılışı o göklerin ve yerin (böylece) daha büyük (bir 
yaratma işidir) --(bunun ardından gelen ve yine en Hikmetli bir “evrimsel süreçte,” ve bu kez 
yaklaşık 4 milyar yılda gerçekleştirilen)-- o ahalinin yaratılışından; ve fakat ahalinin çoğu  
--(bunu; 21/30 & 71/14-15)-- hala bilmiyorlar. 
58-  Öyleyse, artık asla eşit olamaz o kör ve o gören (11/24); ve (işte), şimdi (böylece) inanmış 
ve o Düzelticilikler için “çalışmış” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları 
uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara” bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) 
o kimseler, ve (böyle) çirkinlik ediciler (13/33 & 9/37 & ...)! Ama bir azınlık (müstesna),  
hala (gereğince) “Anış” almıyorsunuz (39/23)! 
59-  Şüphesiz, o Saat (33/63) mutlak gelivermektedir, yoktur şüphe onun içinde; ve fakat 
ahalinin çoğu (hala) inanmıyorlar. 
60-  Ve dedi Yetkeniz: O halde, haydi (böylece) dua edip çağırın Beni (40/14), ki (Ben de) yanıt 
vereyim size (2/186). Ama şüphesiz, şimdi (böylece) büyüklenip kaçınan o kimseler (39/59)  
--burada-- Bana hizmetkarlıktan (=22/77) gireceklerdir o batağa, boyun bükmüşler (olarak)! 
61-  Al-lahtır o Kimse ki (böylece) kıldı sizin için o geceyi, dinlenmeniz için onun içinde, ve  
o gündüzü de görür kılıcı (olarak) (27/86). Şüphesiz, Al-lah artık (böylece de) mutlak “Lütuf” 
(10/57-58) sahibidir o ahalinin üzerine, ve fakat ahalinin çoğu (hala) şükretmiyorlar! 
62-  Đşte, budur Al-lah, (böylece) sizin -tek- Yetkeniz (42/10); yaratıcısıdır (O) her istemin 
(25/2). Yoktur (başka) ilah, (böylelikle) sadece O (28/70)! Öyleyse, nasıl (oluyor da) hala  
(böyle) dönekleniyorsunuz (45/6-7)? 
63-  Ama (işte), böylece dönekleniyorlar Al-lahın o “Đşaretlerine” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 6/4 = 26/5) karşı hala (böylelikle) --o her iki tarafa karşı da, böylece-- didiniyor olan  
o kimseler (29/47, 49)! 
64-  Al-lahtır o Kimse ki (böylece) kıldı sizin için o yeri bir konak, ve o göğü bir yapı. Ve 
çehrelendirdi sizi, ve güzel kıldı o çehrelerinizi; ve --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o her iki 
tarafta da-- (böylece de) “besledi” sizi, o temiz olanlardan (14/24-25)!  
Đşte, budur Al-lah, (böylece) sizin -tek- Yetkeniz (42/10)! O halde, yüce olandır Al-lah, (tüm) o 
kalabalıkların -tek- Yetkesi (26/23-26)! 
65-  O, (her daim) Diri (olandır) (25/58); yoktur (başka) ilah, (böylelikle) sadece O (28/70)!  
Öyleyse, artık dua edip çağırın Onu, (böylece) has kılıcılar (olarak) Onun için o Ergiyi (39/2-3).  
(Tüm) övgü (artık böylelikle de) Al-lah (18/1-2) içindir, (tüm) o kalabalıkların -tek- Yetkesi! 
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66-  De ki: Şüphesiz ben artık kesinlikle caydırıldım hizmet etmekten sizin böylece --(Kendisi 
dışında/yanında, Ona ek/ortak “yetkeler” olarak)-- isteyip çağırdığınız o kimselere Al-lahtan 
başka (9/31 & 3/80 & 41/37 & ...), şimdi (böylece) geldiğinde bana artık bu “Açık Belgeler” 
(6/157) Yetkemden! Ve emredildim artık (böylece ve sadece) teslim olmakla (3/84-85) (tüm) o 
kalabalıkların -tek- Yetkesine (42/10)! 
67-  Odur o Kimse ki yarattı sizi o topraktan (=yer toprağında mevcut tüm o elementlerden), 
sonra bir damlacıktan (=sperm hücresi), sonra bir asılgandan (=embriyo). Sonra (hayata) 
çıkarıyor sizi bebeler (olarak), sonra ulaşmanız için o erginlik döneminize, sonra olmanız için 
ihtiyarlar. Ve sizden kimi (var ki) vefat ettiriliyor (erginliğe, veya ihtiyarlığa ermeden) önce;  
ve (böylece her birinizin) ulaşması için (kendisi için belirlenip) adı konulmuş bir süreye,  
ve ta ki siz --(bu ömür içinde artık böylece ve muhakkak en baştan vakit ayırıp; 35/37 sonra  
artık vakit böylelikle o herbir kimse için çok geç olmadan önce; 63/10-11 şimdiden böylelikle  
o ebedi kurtuluşa erebilmek için; 40/7-9 burada oturup bunu hassaten ve mutlaka en baştan 
böylece)-- akledesiniz (21/10)! 
68-  Odur o Kimse ki (böylece) hayatlandırıyor, ve öldürüyor (2/28). Ve (O) kılıp bitirdiği zaman 
bir “emri” (=o ana rahimlerinde yukarıda belirtildiği şekilde o yaratma “emrine” de bir atıf 
olmalıdır burada böylece, en ilkin), (sonra) yalnızca der ona: “Ol” (3/47); ve --(o da, en evvelden 
beri böylece Onun kılıp bitirmiş olduğu o tarzda, ve takdir etmiş olduğu o sürede, şimdi o ana 
rahminde de böylece)-- oluverir (77/21-23 & ...)! 
69-  O halde, (şimdi) görmedin mi böylece (hala) mücadele eden o kimseleri (40/56) Al-lahın  
o “Đşaretleri” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de 
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) aleyhine (40/35); ve --(bundan da ötürü; 
7/146)-- (şimdi) nasıl da döndürülüyorlar? 
70-  O kimseler ki şimdi (böylece) yalanladılar o “Yazıtı” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada böylelikle yine, en ilkin: 39/23) ve --(bunu böylece 
ve açıkça haber verip müjdeleyici olarak)-- o gönderdiklerimizi de (tüm) o gönderilmişlerimizle 
(37/37); öyleyse, artık ileride bilecekler! 
71-  O zaman, o bukağılar boyunlarının üstünde (olarak), ve o zincirler (ile) sürüklenecekler. 
72-  (Yine, bu takdirde; 22/72 & 60/2 & 85/4-10 & ...)-- (önce) o kaynar suyun içinde, sonra  
o ateşin içinde de yakılacaklar. 
73-  Sonra denilecek onlara: Nerede (şimdi) o --(Kendisi dışında/yanında, Ona ek/ortak 
“yetkeler” olarak çağırıp böylece Kendisine)-- ortak koşuyor olduklarınız, 
74-  Al-lahtan başka (9/31 & 3/80 & 41/37 & ...)? Dediler (onlar): Kopup uzaklaştılar (onlar) 
bizden (2/166-167 & 35/14)! Hayır, (meğer) değilmişiz biz böylece isteyip çağırıyor daha önce 
hiçbir (doğru) istemi! Đşte, böylece de saptırır Al-lah (bu) inkarcıları (2/26-27). 
75-  Bu, çünki sevinip coşuyor idiniz (siz) o yerin içinde bu “Gerçeğin” dışındakilere (45/6-7) 
dayanarak, ve çünki --(bu sahte kaynaklarla; 2/78-79 & 6/112-113 & ... böylece de)-- 
böbürleniyordunuz (23/53-56)! 
76-  O halde, girin (şimdi) o batağın kapılarından; sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde! Ve 
(işte), ne adidir (artık) o kalış yeri (bu) büyüklenicilerin (39/59)! 
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77-  Öyleyse, şimdi sen (böylece) kararlılık göster (76/24); (çünki) şüphesiz, Al-lahın  
(bu) “sözü” (9/111) Gerçektir! Ve eğer (şimdi) gösterirsek (Biz) sana bir kısmını onlara 
(böylece) söz verdiğimiz o şeylerin (21/1-2 & 17/7 & 3/56 & 9/98 & ...), veya (bunlardan önce) 
vefat ettirirsek seni, artık onlar da (en sonunda, böylece 16/28-29, veya --şimdi, en kısa  
bir zamanda tevbe edip, burada derhal ve doğrulukla Ona yönelirlerse; 4/17-- böylece 16/32)  
Bize doğru döndürülecekler! 
78-  Ve muhakkak gönderdiydik (Biz) nice gönderilmişler senden önce de. Onlardan kimi  
(var ki) böylece hikayeledik senin üzerine (6/84-87 & ...), ve onlardan kimi (var ki) burada 
hikayelemedik senin üzerine (2/87 = Đşaya peygamber & Yeremya peygamber & ...).  
Ve olacak (iş) değildir bir gönderilmiş (=burada, böylelikle en başta bu “Misak Elçisi”) için, 
onun --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- getirmesi bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
“kelimelerden/harflerden” o (her) birine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 3/7), sadece  
Al-lahın izniyle (13/38-39)!  
Ve artık geldiği zaman Al-lahın o emri, derhal kılınıp bitirilecek bu “Gerçek” (39/41) ile/üzere;  
ve kaybetmiş (olacak) orada artık (bu) sahteciler (29/52)! 
79-  Al-lahtır o Kimse ki kıldı sizin için o davarları, (böylece) binmeniz için (bazılarına) 
onlardan (88/17), ve onlardan (bazılarını da böylece) yiyorsunuz (6/143-145). 
80-  Ve sizin için onlarda (diğer) nice faydalar da (vardır) (16/5-6), ve kavuşmanız için de  
(şimdi) onların üzerine (binip gezerek, mutluluk verici) bir isteğe o göğüslerinizdeki.  
Ve (böylelikle) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- onların üzerinde, ve --o sağ  
tarafta da-- o gemiler üzerinde de taşınıyorsunuz! 
81-  Ve işte, (böylece) gösteriyor (O) size (bu) “Đşaretlerini” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin:  
6/4 = 26/5); öyleyse, artık Al-lahın hangi “Đşaretlerini” yabancılıyorsunuz (13/36)? 
82-  O halde, (şimdi) gezmediler mi o yerin içinde, (ki) bakıp görsünler, nasıl oldu sonu onlardan 
önceki o kimselerin (29/40)? Onlar (sayıca) daha çok idiler kendilerinden, ve (bedensel olarak) 
daha şiddetli idiler, kuvvetçe, ve (dolayısıyla, bizzat elleriyle yaptıkları) o eserlerde, o yerin 
içinde. Ama (sonra) asla zengin kılamadı onları (tüm) o kazanıyor oldukları (29/39-40)! 
83-  Ve o vakit geldiğinde onlara o gönderilmişleri o “Açık Belgelerle” (20/133), sevinip 
coştular (onlar) kendi yanlarındakiyle o --(geçersiz, sahte)-- bilgiden (40/75), ve sonra sarıp 
kuşattı onları kendisiyle alay ediyor oldukları (o Đlahi uyarılar) (6/5)! 
84-  Ve o vakit gördüklerinde onlar (Bizim) o baskımızı, (derhal) dediler: Artık inandık Al-laha, 
tek (yol gösterici, koruyucu “Rehber” olarak; 7/196), ve inkar ettik --(Onun dışında/yanında,  
Ona ek/ortak “rehberler” olarak edinip; 18/102 böylece)-- Ona ortak koştuklarımızı! 
85-  Ama artık olmadı fayda verecek onlara (bu) inançları, o vakit gördüklerinde Bizim o 
baskımızı! (Çünki) bu, (değişmez) bir prensibidir Al-lahın, o şey ki muhakkak geçti (tüm) o  
(geçmişteki) hizmetkarları içinde de; ve çünki (böylece) kaybeder (artık) orada (6/158)  
(böyle) inkarcılar (18/102-106)! 
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BÖLÜM   41 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Ha, Mim. 
2-  (Bu), bir indirilmedir (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır 
yine, en başta, burada böylece indirilmiş olan: 39/23) --şimdi, o sol tarafta da-- o Pek Acıyan,  
--o sağ tarafta da-- o En Acıyan (Al-lahtan)! 
3-  Ve işte, (böylece) bir “Yazıttır” (39/23) --sollu & sağlı-- ayırt edilmiş (olan) --şimdi,  
19 kodlu o Tablolardaki-- o “Đşaretleri” (=o ikişerli, benzeşmeli “kelimeleri/harfleri;” 3/7), 
(böylelikle) --sollu & sağlı, en özgün bir tarzda “ayırılmış”-- arapça bir “Okunuş” olarak 
(17/106), artık (bunu) böylece bilen bir halk için! 
4-  (Böylelikle de) bir müjdeleyici (39/33-35), ve bir uyarıcı (39/57-60) olarak! Ama (şimdi)  
yüz çevirdi onların çoğu, ve onlar işitmiyorlar. 
5-  Ve dediler: Kalplerimiz kılıflar içindedir bizi (bu) çağırdığın (şeye karşı), ve kulaklarımızın 
içinde de (buna karşı) tıkaçlar (var); ve artık bizim ve senin aranda böylece (geçilmez) bir  
engel (var olacaktır)! Öyleyse, haydi sen otur (böylece) “çalış” (2/25), şüphesiz biz de (böylece) 
“çalışacak” (23/63 & 41/40) olanlarız! 
6-  De ki: Ben yalnızca bir bireyim, sizin benzeriniz (olan). Ancak (işte), mutlak esinleniyor  
(şimdi) bana doğru: Đlahınız (böylelikle) yalnızca tek bir Đlahtır (28/70)! Öyleyse, artık siz de 
(böylece) -dosdoğru- gidin Ona doğru, ve de (böylelikle) bağışlanma dileyin Ondan (2/285)! 
Ama yazıklar olsun hala (böyle) ortak koşuculara (42/21 & 13/33)! 
7-  O kimseler ki (şimdi) asla vermiyorlar o arınma payını (8/41), ve onlar o “sonraki zaman” 
(=içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Gün: yani BinYıllık (22/47) bu “son zamana” dair de  
en önemli bir atıftır burada yine böylece; 6/92) hakkında, onlar (böylece de) inkarcılardır 
(11/19)! 
8-  Ama şüphesiz, şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara”  
bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler; (işte), onlar için bir ücret (var 
olacaktır; 29/58), asla kesintisi olmayan! 
9-  De ki: O halde, şüphesiz siz mi şimdi hala (böylece) inkar ediyorsunuz (67/6-9) yaratmış  
o Kimseyi o yeryüzünü o (ilk) iki Gün (22/47) içinde, ve hala (böylece) kılıyorsunuz Onun için  
--(Ona ek/ortak “yetkeler” olarak edindiğiniz)-- denkler (9/31 & 3/80 & 41/37 & ...); halbuki, 
işte, (böylelikle ve sadece) bu (Al-lahtır) tüm o kalabalıkların -tek- Yetkesi (42/10)! 
10-  Ve (sonra) kıldı onun içinde o kökleşmiş (dağları) onun üzerinde, ve verimli kıldı orayı;  
ve (böylece) takdir edip ölçtü onun içinde (tüm) o gıdalarını, o (ilk) dört Gün (22/47) içinde,  
eşit olarak (tüm) o arayıp soracaklar için. 
11-  Sonra yöneldi o göğe doğru, ve o (henüz) bir duman (içinde iken), ve dedi tüm o (yıldızlara, 
gezegenlere, vs.) ve o yere: Öyleyse, haydi geliverin, (birbirinizi) isteyip çekerek, veya da 
tiksinip iterek! Dediler (onlar): Đşte, geliverdik (biz), (birbirimizi) isteyip çekenler (olarak)! 
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12-  Ve (böylece) kılıp bitirdi (O) onları yedi gökler (olarak), o (son) iki Gün (22/47) içinde;  
ve esinledi o her göğün içine o (kendi) emrini.  
Ve (böylece de) süsledik (Biz) o yakın göğü o lambalarla, ve bir koruma (37/6-7) altında.  
Đşte bu, tam ölçüleyişidir --şimdi, yine burada, o sol tarafta da-- o en Üstün, --o sağ tarafta da--                      
o en Bilen (Al-lahın) (40/2)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerde (9-12), şimdi böylece yüce Rabbimize ait o “iza gada emren” (=O bir işi 
planlayıp bitirdiği zaman) ifadesiyle daha önce de böylece vurgulanmış olan (2/117) o “zihinsel yaratış” 
safhasının en Hikmetli bir öz anlatımına tanık oluyoruz.  
Buna göre, yüce Rabbimiz tüm bu yeryüzünü, üzerindeki tüm dağları ve bitki örtüsü vs. ile tastamam 
olarak o ilk 4 Günde (=Onun katında, 4 BinYıl; 22/47) tamamlayıp (41/9-10), daha sonra tüm o  
gökleri (=yıldızları, gezegenleri, vs.) ise o son 2 Günde olmak üzere (41/12), böylece tüm bu evrenimizi 
ve dünyamızı toplam 6 Günde (=Onun katında, toplam 6 BinYıl; 22/47) böylece “zihinsel yaratış” 
safhasında en ince detaylarına kadar, o en hassas ve üstün Matematiksel Hesaplar üzere (7/185) böylece 
tamamladıktan sonra, ardından derhal o “Ol” emrini (2/117) vererek o Big bangi başlatmış (bkz. 21/30),  
ve bunun akabinde, tüm evrenimiz ve dünyamız yaklaşık 14 milyar yıldır devam edegelen o  
en Hikmetli “evrimsel yaratış” sürecinde, Onun en evvelden beri aynen ölçüp takdir etmiş olduğu  
--Big bang (=Büyük patlamasal)-- bir tarzda olmuş, ve halen de tüm hızıyla genişleyip böylece olmaya da 
devam etmektedir (bkz. 51/47), ta ki Onun yine bu “zihinsel yaratış” safhasında en önceden belirlemiş 
olduğu o nihai sonuna ulaşıncaya kadar (21/104)! 
Yukarıdaki bu Ayetlerde böylece verilmiş olan bu en Hikmetli öz anlatımdan çıkarabileceğimiz bir başka 
önemli ders ise, bu dünyamızın evrendeki tüm o diğer yıldızlara ve gezegenlere oranla ne kadar daha 
mükemmel ve kompleks olduğunun --(çünki yüce Rabbimiz en başta buna toplam 4 Gününü (41/9-10), 
diğer tüm yıldız ve gezegenlere ise toplam 2 Gününü (41/12) ayırmıştır)-- en Mucizevi bir tarzda böylece 
işaret edilmiş olmasıdır. Tabi, burada yüce Rabbimizin bu dünyamızın bir --veya belki de birkaç-- (tam, 
veya sadece bazı temel açılardan) benzerini evrenin öteki köşelerine daha sonra aynen buradakine benzer 
bir tarzda oluşması üzere, yine böylece en evvelden beri takdir edip yerleştirmiş olabileceği ihtimalini de 
tümden yadsımamalı, fakat her daim aklımızın bir köşesinde --olası bir ihtimal olarak-- şimdiden  
böylece de bulundurmalıyız, belki de (bkz. 13/18 & 42/29)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayette (11) böylelikle ayrıca yüce Rabbimizin şimdi yine en Hikmetli “sembolik bir 
anlatımla,” evrendeki tüm o yıldız ve gezegenler arasındaki o --yine en hassas ve üstün Matematiksel 
Hesaplar üzere-- takdir etmiş olduğu o “çekim gücünü” en Mucizevi bir tarzda haber vermiş olduğuna da 
böylece tanık oluyoruz. Daha önce de, buna benzer bazı “sembolik anlatımların;” örneğin, o karıncaların, 
veya kuşların o özgün hareket ve davranışlarının bizim için burada yüce Rabbimiz tarafından “sözlü 
konuşma diline çevrilerek” nasıl en Mucizevi bir tarzda verilmiş olduğuna da --böylece yine bazı 
açılardan aynen buna benzer bir mantıkta-- tanık olmuştuk böylelikle (bkz. 27/18 & 41/11)!            
 
13-  Ama eğer (yine de) yüz çevirirlerse, de ki: Artık uyardım ben sizi bir yıldırımla, benzeri 
(olacak olan) o Ad ve Semud (halkına çarpan) o yıldırımın (34/46)! 
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14-  Hani, o zaman geldiydi onlara o gönderilmişler önlerinden ve ardlarından, (şöyle diyerek): 
Artık asla hizmet etmeyin (başkasına), ancak (böylelikle) sadece Al-laha (12/40)!   
Ama dediler (onlar): Eğer Yetkemiz isteseydi, mutlaka --(elçiler olarak gönderip)-- indirirdi 
(bize) melekler (23/24). Öyleyse, şüphesiz biz (sizin) kendisiyle gönderildiğiniz (bu Mesajı) 
inkar edicileriz! 
15-  Ve o Ad (halkı); işte, böylece büyüklendiler onlar o yerin içinde o “Gerçeğin” dışındakilere 
(45/6-7) dayanarak, ve dediler: O halde, (şimdi) kim daha şiddetlidir bizden, kuvvetçe  
(34/34-35)? Ama görmediler mi, şüphesiz Al-lah, o Kimse ki yarattı onları, (işte), O  
daha şiddetlidir onlardan, kuvvetçe! Ama (yine de) onlar o “Đşaretlerimize” karşı (inatla) 
didiniyor oldular (29/47, 49)! 
16-  Ve (Biz de) gönderdik onların üzerine sarsıcı bir fırtına, o felaketli günlerin içinde, 
(böylece) tattırmamız için onlara o aşağılanma çilesini, bu yakın hayatın içinde. Ve mutlak çilesi 
o sonraki zamanın daha/en aşağılayıcıdır; ve --(bundan ötürü; 6/27-28)-- onlar artık asla yardım 
edilmeyeceklerdir! 
17-  Ve o Semud (halkı); işte, (Biz) ilettik onları, ama sevdiler (onlar) o körlüğü (2/18)  
o “Đletinin” (39/23) yerine! Ve (sonunda) yakalayıp aldı onları o rezillik çilesinin o yıldırımı, 
(bu) kazanıyor olduklarından ötürü. 
18-  Ama kurtardık (Biz) inanmış o kimseleri, ve (böylece) sakınıyor (39/33) olmuşlar! 
19-  Ve (o) gün, artık toplandığında Al-lahın (bu) düşmanları (2/98) o ateşe doğru, ve onlar 
(derhal) sevkedilecekler. 
20-  Nihayet oraya geldikleri zaman, tanıklık etti (şimdi) onların aleyhine o (kendi) işitme ve 
görme (organları) ve o derileri, (tüm) o çalışıyor olduklarına. 
21-  Ve dediler (onlar) o derilerine: Ne için (böylece) tanıklık ettiniz (şimdi) bizim aleyhimize? 
Dediler (onlar): Đşte, konuşturdu bizi Al-lah, o Kimse ki --(belki de, burada da böylece yine  
böyle bir hal diliyle; 27/18 & 41/11 & ...)-- konuşturur o her istemi! Ve O yarattı sizi o ilk 
seferde, ve --(sonunda, burada böylece hepiniz)-- Ona doğru döndürülüyorsunuz (56/83-94). 
22-  Ama (hiç) olmadınız (siz) tedirginleşiyor, şimdi (böylece) tanıklık edecek diye sizin 
aleyhinize o (kendi) işitme ve görme (organlarınız) ve o derileriniz. Ve fakat sandınız ki, 
şüphesiz Al-lah --(böylece sizi kınamak, lanetlemek maksadıyla)-- asla --(önemseyip de)-- 
bilmeyecek çoğunu (böylece) o “çalıştıklarınızdan” (16/28-29)! 
23-  Ve işte, bu sanınız, o şey ki (böylece) sandınız Yetkeniz hakkında (burada) yıkıma uğrattı 
sizi! Ve (şimdi) böylece oldunuz o kaybedenlerden (2/26-27)! 
24-  Ve eğer sabredebilirlerse, işte, artık o ateş (sonsuz) bir kalış yeridir onlar için. Ve eğer  
hoş görülmeyi dilerlerse, artık --(bundan ötürü; 6/27-28)-- asla değildir onlar hoş 
görüleceklerden! 
25-  Ve işte, --(bundan ötürü; 43/36)-- sardırdık (Biz) şimdi onlara (bazı) yakınlar, ve (onlar da) 
süslü gösterdiler onlara (tüm) o önlerindekileri ve ardlarındakileri (43/36-37). Ve artık (böylece) 
hak oldu onların aleyhine (bu) “Deyiş” (27/84-85); o halde, artık (onlar) --(bu takdirde; 4/18)--              
o kitleler içindedirler, muhakkak böylece geçmiş (olan) onlardan önce, o cinlerden ve 
insanlardan (7/37-38). Şüphesiz onlar (böylece) oldular kaybedenler (2/26-27)! 
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26-  Ve dediler şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler: O halde, asla kulak vermeyin  
bu “Okunuşa” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir göndermedir 
burada böylece yine, en ilkin: 36/69), ve (böylece de) içine lakırdılar katıp çarpıtın onu  
(13/33 & ...), ta ki siz galip gelesiniz! 
27-  Öyleyse, (Biz de) artık mutlaka tattıracağız şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27)  
o kimselere şiddetli bir çile, ve mutlaka cezalandıracağız onları en çirkiniyle şimdi --(böylece 
çirkinlik olarak; 9/37)-- “çalışıyor” oldukları (41/40 & ...) o şeyin. 
28-  (Çünki) işte, budur karşılığı Al-lahın (bu) düşmanlarının: o Ateş! Onlar için artık onun 
içinde süreklilik diyarı vardır; --(böylece tam ve en adil)-- bir karşılık olarak (40/40),  
şimdi (bu) “Đşaretlerimize” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin”  
o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) karşı --(böylece, büyük bir  
art niyet, zorbalık ve gaddarlık üzere)-- didiniyor olmalarından ötürü (22/72 & 60/2 &  
85/4-10 & ...)! 
29-  Ve işte, (o vakit) dediler şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler: Yetkemiz, 
öyleyse, (lütfen) şimdi göster bize --(Al-lahın bu “yolundan;” 12/108 & 9/111)-- saptırmış o 
kimseleri bizi, o cinlerden ve insanlardan (6/112-113), ki derhal çiğneyelim onları (burada) 
ayaklarımızın altında, olmaları için o en altta kalanlardan! 
30-  Ama şüphesiz, (şimdi) demiş o kimseler: Yetkemiz böylelikle (ancak) Al-lahtır (42/10)! 
sonra da --(Onun bu “yolunda;” 12/108 & 9/111)-- dosdoğru gitmişler; işte, inmektedir onların 
üzerine o melekler, (şöyle esinleyerek): O halde, artık asla korkmayın, ve hüzünlenmeyin!  
Ve müjdelenin o bahçeyle, o şey ki artık --(yüce Al-lah tarafından, böylece)-- söz veriliyor  
oldunuz (31/8-9)!  
31-  Đşte, artık biz size böylece (dost, arkadaş) rehberleriz bu yakın hayat içinde, ve o sonraki 
zaman içinde de (13/23-24). Ve sizin için (var olacaktır) orada arzuladığı (herşey) o canlarınızın, 
ve sizin için (var olacaktır) orada (tüm) o çağırıp istedikleriniz (36/57). 
32-  (Böylece) bir ağırlanma (olarak); (işte), --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol taraftaki  
tüm o erdemli “çalışmalarınızdan” ötürü/karşılık da, böylece-- en Bağışlayıcı, --o sağ taraftaki  
tüm o erdemli “çalışmalarınızdan” ötürü/karşılık da, böylece-- en Acıyan (Al-lahtan) (25/70)! 
33-  Öyleyse, (şimdi) kim daha güzel (olabilir) deyişte, (böylece) çağırmış o kimseden Al-laha  
doğru (12/108), ve “çalışmış” (böyle de) bir Düzelticilik için (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru herbir “çalışmaya” bir atıftır böylece  
burada yine, en ilkin: 2/25-26), ve de demiş: Şüphesiz ben artık (böylece Ona) teslim 
olmuşlardanım (3/84-85)! 
34-  Ve asla eşit olmaz (böyle) güzel davranış (39/33-34), ve (böyle de) çirkin davranış (39/51)! 
Öyleyse, artık (her daim, o çirkinliği) sav (sen) o en güzel (olan) o şeyle/tarzda (13/22); ve  
o zaman, seninle onun arasında bir düşmanlık (olan) o kimse, işte, sanki şüphesiz o (artık)  
sıcak bir (dost, arkadaş) rehber gibi (olabilir)! 
35-  Ve ama kavuşturulmaz ona (28/80), sadece --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta, 
böylece-- kararlılık göstermiş o kimseler; ve kavuşturulmaz ona, sadece --o sağ tarafta da, 
böylece-- koca bir pay sahibi (olan o kimseler)! 
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36-  Ve eğer (şimdi) dürtüklerse seni o şeytandan bir dürtük, (böylece) derhal sığın Al-laha 
(7/200-201)! Şüphesiz O, ancak Odur en işitici, en bilen. 
37-  Ve (işte), Onun o “işaretlerindendir:” --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da--                      
o “Gece,” ve --o sağ tarafta da-- o “Gündüz;” ve --o sağ tarafta da-- o “Güneş,” ve --o sol  
tarafta da-- o “Ay!”  
O halde, artık --(böylece, Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “yetkeler;” 6/76-78 ve/veya 
“ilahlar;” 27/24-26 olarak edinip de)-- asla eğilmeyin (ne) o Güneşe, ve (ne de) o Aya! Ama 
mutlak eğilin --(böylece tek Yetke; 42/10 ve tek Đlah; 28/70 olarak her daim sadece)-- Al-laha,  
o Kimse ki --(hem o Evren kitabında, hem de bu Din kitabında 19 kodlu, o en üstün 
Matematiksel Hesaplara göre; 55/5 böylece)-- yarattı onları; eğer artık (böylelikle) sadece Ona 
hizmet ediyor (12/40) olacak idiyseniz! 
38-  Ama eğer onlar --(tüm bu apaçık ve en Mucizevi “Đşaretlere;” 41/37 rağmen, yine de)-- 
büyüklenirlerse, (bil ki), Yetkenin katındaki o kimseler (daima) saygılamaktadırlar Onu, --şimdi, 
o sol taraftaki o apaçık “Đşaretlerden” ötürü/için de; 29/47-- o “geceleyin,” ve --o sağ taraftaki  
o apaçık “Đşaretlerden” ötürü/için de; 29/49-- o “gündüzleyin,” ve onlar asla usanmazlar! 
 
**  Yüce Rabbimizin göklerde yaratmış olduğu o Ayın ve o Güneşin tam olarak her “19” yılda bir  
aynı hizada, o gökte yanyana/ardarda gelip orada böylece eşleniyor olmaları, ve bunların yine 19 kodu 
altında o --“Göksel Bir Mucize” dosyasında halihazırda açıkça sunulmuş olan-- yüce Rabbimize ait  
19 kodlu, o muhteşem Tabloda da artık böylece yanyana/ardarda gelip en mükemmel Matematiksel bir 
ölçü altında orada da böylece eşleniyor olmaları; ve yine tüm galaksimizi oluşturan tüm o Yıldızların  
--açıldıklarında iki adet “19” sayısını da verebilecek şekilde-- simetrik ve en mükemmel iki spiral 
şeklinde (ve de her iki tarafı yine 19 kodu ile taçlandırılmış o en özgün Fibonacci dizisine göre 
hesaplanmış olarak) orada da en mükemmel bir ölçüyle yaratılıp yerleştirilmi ş olmaları (bkz. “Altın 
Oranlı Bir Mucize”), böylece artık bu Evren kitabını ve bu Din kitabını temelde ve esasen bu “19” sayısı 
üzerine böyle en muhteşem bir Matematik ve Simetri diliyle yazmış olan tek gerçek Yaratıcıya, yani 
açıkça ve sadece bu yüce Al-laha işaret eden en önemli Matematik delillerin başındadırlar artık böylece.  
Bu nedenle, içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, artık bu 19 kodlu, en kritik ve önemli  
“Misak Elçisine/Mesajına” karşı hala bir duyarsızlık ve büyüklük taslama içinde olmak, ve  
Matematikten anlama yetileri hiç olmayan o şuursuz Güneşi ve Ayı, ve o Yıldızları sanki tüm bu  
19 kodlu, en muhteşem Matematiksel planlamaları kendiliklerinden yapmışlar, veya kendiliğinden olmuş 
gibi, (bu Çağımızdaki o ateizm ve agnostisizm gibi o batıl ideolojiler altında) bunları hala kendileri için 
böylece --din ve yaşam adına buyruk verici-- doğal “yetkeler,” ve/veya “ilahlar” edinmek (6/76-78 & 
27/24-26), ve böylelikle de şimdi bunların böylece eşsiz Yaratıcısı olan --din ve yaşam adına tek Buyruk 
verici-- biricik Yetke; 42/10 ve biricik Đlah; 28/70 olan yüce Al-lahın bu eşsiz “Matematik Mesajını”  
hala görmezden gelmek son derece haksız ve geçersiz, ve de artık özür kabul etmez bir suç olacaktır, 
bundan ötürü, ahirette yüce Al-lahın katında (41/37)! Dolayısıyla, şimdi (ateizm ve agnostisizm gibi) bu 
batıl ideolojilerden derhal dönüp burada doğrulukla yüce Al-laha artık bu tek Gerçek Din (3/84) altında 
böylece teslim olacak olan tüm o ateist ve agnostikler (3/89 & 25/70-71) dışında, tüm bu apaçık ve  
en Mucizevi “Đşaretlere” (41/37-38) rağmen, bunu yine de asla ve hiçbir şekilde yapmayacak olanlar ise, 
sonunda böylece büyük hüsrana uğramış olacaklardır (98/6), burada en başta böylece kendi işlemiş 
olacakları bu büyük haksızlıklarından ve zulümlerinden ötürü (7/179)!       
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39-  Ve Onun o “işaretlerindendir:” (Đşte), şüphesiz sen görürsün (şimdi) o yeri kupkuru olarak; 
ama indirdiğimiz zaman (Biz) onun üzerine o suyu, derhal titreşir ve kabarır.  
Şüphesiz, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o her iki tarafta, böylece de-- onu “hayatlandırmış” 
o Kimse --şimdi, yine orada da, böylece de-- mutlak “hayatlandırıcıdır” o ölüleri de (7/57)! 
(Çünki) şüphesiz O, her istem üzerinde tam ölçücüdür! 
40-  (Ama) şüphesiz, hala --(bu tip art niyetli, hastalıklı ve çarpık metotlarla; 13/33 & 5/41 & 
9/37 & ...)-- bozup çarpıtma yapan o kimseler o “Đşaretlerimiz” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin ve de 
hassaten: 6/4 = 26/5) hakkında, asla saklı kalamazlar Bizden! Öyleyse, artık --(bundan ötürü; 
22/72)-- atılacak kimse mi o ateşin içine daha iyidir, yoksa geliverecek kimse mi güvenli 
(olarak), o kalkış gününde? Öyleyse, artık “çalışın” --(böylece 29/4, veya da böylece 2/25)-- 
nasıl isterseniz; şüphesiz O, (tüm) o çalıştıklarınızı görendir! 
41-  Şüphesiz, (şimdi) inkar etmiş o kimseler o “Anışı” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin ve de hassaten: 39/23)  
böylece geldiğinde onlara; halbuki, şüphesiz o mutlak --(böyle biricik ve eşsiz nitelikte; 17/88)--
en üstün bir “Yazıttır” (39/23)! 
42-  Asla giremez ona (=onun yüce Al-lahın katındaki o “korunmuş Levhada” saklı olan  
o en asli ve dosdoğru Nüshasına; 85/21-22) hiçbir yanlışlık/sahtelik (orada) ne önünden, ve ne de 
ardından; --(böylece bu “Misak Elçisinin” kalbine o Cebrail a.s. tarafından)-- bir indirilmedir 
(burada; 2/97); --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da, böylece-- en Buyurgan, --o sağ 
tarafta da-- en Övülen (Al-lahtandır)! (=34/50, 33/36) 
43-  Đşte, (burada) denilmiyor sana, sadece muhakkak denilmiş olan (tüm) o gönderilmişlere de 
senden önceki (39/65-66)! Ve şüphesiz, Yetken --(artık bu takdirde; 4/17)-- mutlak bağışlama 
sahibidir, ve ama --(bu takdirde de; 4/18)-- acıklı bir sonlandırma sahibidir! 
44-  Ve eğer (Biz) kılsak onu --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda-- (böylece) yabancı --soldan sağa 
doğru tarzda-- bir “Okunuş,” mutlaka derler: O halde, değil miydi (orada da) ayırt edilmeli onun 
o “Đşaretleri” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli “kelimeleri/harfleri;” 3/7) --sağdan sola doğru  
tarzda--? Öyleyse, şimdi (orada) böyle --soldan sağa doğru-- yabancı bir tarzda mı (olmalıydı), 
ve (asli tekstte) --sağdan sola doğru-- Arapça bir tarzda (olduğu halde)? (bu hususta, lütfen, 
şimdi hem de mutlaka bkz. 57/12)  
De ki: Đnanmış o kimseler için o artık (böylece) bir “Đletidir” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin ve de hassaten: 39/23), ve 
(böylece de) bir “Şifadır” (10/57)! Ama inanmayan o kimseler ise; (işte), onların kulaklarının 
içinde tıkaçlar (vardır); ve --(böyle gaddarca, körce, ve şuursuzca davranmaya devam ettikleri 
sürece; 41/5 & 2/171 & 25/44)-- bu (artık) onların üzerine (böylece) bir körlüktür (10/42-43)! 
(Dolayısıyla), o şahıslar --(ilkin, burada bu kalleşliklerinden; 2/26 en kısa bir zamanda vazgeçip,  
derhal ve doğrulukla böylece Al-laha yönelmedikleri takdirde; 3/89 şimdi)-- sanki seslenilmekte 
gibidirler --(bunu hiç ve asla duyup işitemeyecekleri)-- çok uzak bir yerden! 
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45-  Ve muhakkak verdik (Biz) Musaya o “Yazıtı” (=Tevrat; 5/44), ama şimdi (böylece)  
aykırılığa düşüldü onun hakkında (28/48)! Ve eğer olmasaydı bir kelime --(en evvelden beri, 
böylece karar kılınıp)-- geçmiş (olan) Yetkenden (35/45), mutlaka --(hemen ve böylece)-- kılınıp 
bitirilirdi (o emir) onların arasında (3/84-85)! Ve (işte), şüphesiz onlar hala (haksız) bir tereddüt 
içindeler ondan (=Musaya verilen o “Yazıttan”) yana, şüpheleniciler (11/110)! 
46-  O halde, (şimdi) artık kim “çalışırsa” (böyle) bir Düzelticilik için (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru herbir “çalışmaya” da  
bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26), kendi canı içindir; ve ama kim de (böylece) 
çirkinlik ederse (9/37), artık kendi aleyhinedir! Ve işte, --(bunun sonrasında, böylece)-- asla 
haksızlık edici değildir Yetken o hizmetkarlara (40/17, 40)! 
47-  Ona döndürülüp bırakılır o Saatin bilgisi (33/63)! Ve çıkamaz hiçbir meyva kabuğundan,  
ve gebe kalamaz hiçbir dişi, ve doğuramaz da, sadece Onun bilgisi ile/dahilinde.  
Ve (o) gün, artık (şöyle) seslendiğinde (O) onlara: O halde, nerede (şimdi) o ortaklarım (42/21)? 
Dediler (onlar): Arz ederiz Sana ki, yoktur bizden hiçbir tanık! 
48-  Ve (işte), kopup uzaklaştı (şimdi) onlardan --(Onun dışında/yanında, böylece Ona ek/ortak 
“yetkeler” olarak)-- çağırıp istiyor oldukları daha önce (9/31 & 3/80 & 41/37 & ...); ve artık 
--(böylece de; 2/166-167 & 35/13-14 mutlak olarak)-- sezip anladılar ki, yoktur artık kendileri 
için hiçbir kaçış yeri! 
49-  Asla usanmaz o insan iyiliği isteyip çağırmaktan; ama eğer dokunursa ona bir kötülük, artık 
o hemen pek karamsardır, pek umutsuzdur. 
50-  Ve eğer tattırırsak (Biz) ona bir acıma, Bizden, o darlığın peşinden ona dokunmuş (olan),  
(bu kez de) mutlaka diyor: Đşte bu, benim içindir! Ve asla sanmıyorum (ben) o Saatin (böylece) 
kalkıp kopacağını (33/63)! Ve eğer --(şimdi, vefat ettirilip de derhal)-- döndürülürsem Yetkeme, 
şüphesiz benim için Onun katında en güzeli (vardır)!  
Öyleyse, mutlaka havadis vereceğiz (Biz) şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) bu kimselere  
(bu) “çalıştıklarını” (23/63 & 41/40), ve --(bunlardan ötürü; 22/72)-- mutlaka tattıracağız onlara 
(böyle) katı bir çileden (22/19-22)! 
51-  Ve işte, (şimdi) nimetlendirdiğimiz zaman (Biz) o insanı, derhal yüz çevirdi ve döndü  
yanı üzere (39/8). Ama (bunun ardından), kendisine dokunduğu zaman bir kötülük, artık o (yine)  
geniş bir yakarış sahibidir! 
52-  De ki: Öyleyse, (şimdi) gördünüz mü, eğer --(bu; 39/23 böylece)-- Al-lahın katından idiyse, 
sonra siz şimdi (yine de) inkar ettiyseniz onu, artık kim daha sapkın olabilir --(buna; 39/23 
karşı)-- böyle uzak bir ayrılma içinde (kalan) kimseden (39/24-26)? 
53-  O halde, göstereceğiz (Biz) onlara o “Đşaretlerimizi” o ufuklarda da, ve kendi canlarında da, 
ta ki (böylelikle de) artık iyice açık oluncaya dek onlar için: Şüphesiz o (böylece) mutlak bir 
“Gerçektir” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada 
böylelikle yine, en ilkin ve de hassaten: 39/41)! Öyleyse, artık yetmez mi Yetken,  
ki (işte), şüphesiz O, her istem üzerinde (böylece de) bir Tanıktır! 
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54-  Dikkat, (ama) şüphesiz onlar (hala) bir kuşku içindeler (burada) böylece Yetkelerine 
kavuşmaktan (10/15) yana! Dikkat, (ama) şüphesiz O, her istem berisinde (böylece de)  
mutlak kuşatıcıdır (65/12)! 
 
**  Yüce Rabbimizin şimdi böylece 19 kodu ile hassaten taçlandırmış olduğu o en özgün Fibonacci 
dizisine göre, ilkin o ufuklarda (=en başta, galaksi spirallerinde, yıldızlarda, vs.), ve akabinde  
kendi canlarımızda (=en başta, kemik yapılarımızda, DNAlarımızda, vs.) tüm insanlığa Kendisinin  
bu “Evren kitabında” artık böylelikle açıkça göstermiş olduğu o en muazzam “Đşaretlerine” (=41/53),  
ve bunun akabinde, şimdi tüm bunların tek gerçek Sahibinin burada da ve böylece ancak ve mutlak olarak 
Kendisi olduğunu açıkça gösteren --yine bu en özgün Fibonacci dizisine göre takdir edip yaratmış   
olduğu-- bu “Din kitabındaki” 19 kodlu, o en muhteşem Planlamalarına da yakından tanık olabilmek için, 
lütfen, şimdi en başta o “Altın Oranlı Bir Mucize,” ve sonra da o “Altın Hesaplı Bir Mucize” dosyalarını 
burada şimdi bu bağlamda da böylece ard arda ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin!    
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Ha, Mim. 
2-  Ayn, Sin, Kaf. 
3-  Đşte, böylece (43/43-44) esinliyor --(19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Anışını” burada)-- sana, ve (senin vasıtanla, böylece) senden önceki (tüm) o kimseler  
için de (=21/24), o Al-lah, --şimdi, böylelikle o sol tarafta da-- en Üstün, --o sağ tarafta da--                       
en Buyurgan! 
4-  Onun içindir, (tüm) o göklerin içindekiler, ve o yerin içindekiler (16/49-50); ve O, (böylece)  
--şimdi, yine o sol tarafta da-- en Yücedir, --o sağ tarafta da-- en Büyüktür! 
5-  (Đşte), neredeyse o gökler --(Al-laha olan o sınırsız derin saygı ve ürpertilerinden ötürü)-- 
çatlayacaklar (şimdi) üstlerinden; ve o Melekler de (orada, her daim) anıyorlar Yetkelerini 
övgüyle, ve (böylece de) bağışlanma diliyorlar o yerin içindeki (böyle) kimseler için (40/7)!  
Dikkat, şüphesiz Al-lah, ancak Odur (bu takdirde; 6/54) --şimdi, o sol taraftan ötürü/karşılık da, 
böylece-- en Bağışlayıcı, --o sağ taraftan ötürü/karşılık da, böylece-- en Acıyan (25/70)! 
6-  Ama şimdi (böylece) edinmiş o kimseler kendilerine Onun dışında böyle (koruyucu, yol 
gösterici) rehberler (18/102), (işte), artık Al-lah gözetleyicidir onların üzerine; ve asla değilsin 
sen onlar için --(şimdi kendilerini içine düşmüş oldukları bu büyük sapkınlıklarından kurtarıp 
doğruya iletebilecek; 30/53)-- bir dayanak (25/43)! 
7-  Ve işte, böylece esinledik (Biz) sana (burada) arapça bir “Okunuş” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 36/69), 
(böylelikle) uyarman için şimdi --(küresel çapta)-- tüm o şehirlerin o ana (merkezlerini) ve de 
çevrelerindeki kimseleri (13/7)!  
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Ve de (böylece) uyarman için o toplanış günüyle, olmayan (hiç) şüphe onun içinde; işte, (o vakit)  
bir bölük (böylece) artık o bahçenin içinde (16/32), ve bir bölük (böylece) artık o çılgın alevin 
içindedir (16/28-29)! 
8-  Ve eğer Al-lah isteseydi, (şimdi) mutlaka (zoraki) kılabilirdi onları (inanan) tek bir kitle,  
ve fakat (sadece) girdirir O --(ilkin, o serbest iradelerini; 18/29 ve akıl ve vicdanlarını; 2/164 
kullanarak yürekten Kendisine yönelmeyi tercih ettiklerinden ötürü)-- o istediği kimseleri 
(13/27) böylece o “Acımasının” içine (4/175)! Ama işte, --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) burada böylece yalanlayıp nankörlük etmiş olan-- o haksızlık 
ediciler (39/24), --(bu takdirde; 4/18)-- artık asla olmayacaktır onlar için (Al-laha karşı)  
hiçbir (koruyucu, yol gösterici) rehberleri (17/97), ve ne de bir yardımcıları (7/197)! 
9-  (Ama) yoksa (hala) edindiler mi şimdi (onlar) kendilerine Ondan başka rehberler (18/102)?  
(Halbuki) Al-lah, işte, ancak Odur (böylece) -tek- Rehber (7/196)! Ve işte, (ancak) O hayat 
vermektedir (tüm) o ölülere de (25/3); ve O, (böylece) her istem üzerinde tam ölçücüdür (25/2)! 
10-  (De ki): Ve (şimdi) hakkında çelişkiye düştüğünüz o (her) bir istem, işte, artık onunla ilgili 
“buyruk” böylelikle (sadece) Al-laha aittir (18/26 = 4/105); ve işte, böylece de Al-lah benim 
(biricik) Yetkemdir! (Sadece) Ona güvenip dayandım (ben), ve (her daim, ancak) Ona doğru 
yönelirim (30/30-31)! 
 
**  Kuran-Haberde, böylece en kritik ve önemli bir terim olan bu “Rabb” (=Yetke) sıfatı, yüce Rabbimiz 
tarafından böylelikle Hak olarak her daim sadece ve ancak Kendisine has bir sıfat olarak kullanılıp, 
bundan ötürü, Kendisi dışında şimdi Dini Yaşam adına buradaki bu “eşsiz ve biricik” Kitabın (=17/88) 
dışında, ve/veya aksine bir kaynağa dayanıp veya uydurup buna göre Al-lah adına, veya kendi adına 
“buyruk” (=hukm) de üretmeye kalkmış olacak her şahıs kesinlikle “sahte yetkeler” (=erbaben) olarak 
nitelendirilmiştir, en baştan beri, burada böylece (bkz. 42/10 X 9/31 & 3/80 & 41/37 & ...)!  
 
11-  Yaratıp oluşturucusudur (O) tüm o göklerin ve yerin (41/9-12). (Böylece de) kıldı (O)  
sizin için (kendi) canlarınızdan eşler, ve o davarlardan da (yine) eşler halinde (yaratmıştır);  
işte, (şimdi) türetip çoğaltıyor (O) sizi bu (tarz) içinde (7/189).  
Ve asla yoktur Onun benzeri gibi hiçbir şey! Ve O en işiticidir, en görendir. 
 
**  Yüce Rabbimiz burada asla bildiğimiz herhangi bir maddeden, enerjiden, vs. değil, ancak şimdi bizim 
bu beş duyumuzla asla ve hiç bilip idrak edemeyeceğimiz bambaşka ve biricik bir Varlık olduğu için 
(6/103), ve Kendisinin ne bir eşi, ve ne de bir çocuğu hiç ve asla olmadığından (6/101), böylece  
mutlak Tek olan (112/1-4), eşsiz ve benzersiz olan (42/11) biricik yüce Al-lahtır! 
Ancak Tevrat-Tekvinde yer alan o “Rab insanı Kendi suretinde yarattı!” (bkz. Tekvin 1/27) ifadesini 
temelden yanlış yorumlayarak, böylece tüm insanları yüce Al-lahın tüm o yarattığı diğer canlılardan 
apayrı olarak, bir anda ve aynen “Kendi suretinde” olan öz “çocukları” olarak böylece --evrimsel yaratışı 
hiç kullanmadan-- böylelikle bir anda -doğurup- yarattığını, ve bunun ardından Đsayı, veya Uzeyri de 
bunların soyundan tıpatıp ve aynen “Kendi tecellisi” olan biricik oğlu olarak -ilka edip- gönderdiğini, ve 
böylece de onları mutlak birer Al-lah tecellisi ve de biricik oğulları kılmış olduğu fikrini (9/30) o Đblis 
böylece uydurup süslü göstererek o sapkın “Mesih Deccalizm” ideolojileriyle (5/17-18) yeryüzünde        
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bugüne kadar böylece nicelerini açıkça saptırmayı başarmıştır. Fakat o Đblisin ve üretmiş olduğu  
bu sapkın “Mesih Deccalizm” ideolojilerinin (5/17-18 & 9/30) sonu artık içinde bulunduğumuz bu  
en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından mutlak olarak gönderilmiş olan bu en kritik ve önemli 
“Misak Elçisi/Mesajı” vasıtasıyla gelmiş olup, dolayısıyla, yakında bunlar tamamen hezimete uğratılacak 
ve burada (Dinsel ve Bilimsel açılardan) bir daha dirilmemek üzere bu “Mesih Deccal” (ideolojileri) 
böylelikle deşifre edilip tamamen mağlup edilmiş olacaktır, yüce Al-lahın büyük yardımı, ve Onun o  
en şerefli Peygamberlerinin (bu bağlamda, en ilkin yine hz. Davud, ve hz. Đsa, ve de nihai olarak yine 
bilhassa hz. Muhammedin a.s.) bu konuda burada bu en kritik ve önemli “Misak Elçisine/Mesajına” dair 
vermiş oldukları o en Mucizevi haber ve destekleriyle de. (Bu hususta, lütfen, şimdi yine en başta bkz.  
o “Ulaştıran Bir Mucize,” ve sonra da o “Haşmetli Bir Mucize” dosyaları)  
Đşte, yüce Al-lah insanları ancak his ve duygular açısından Kendisine benzer bir tarzda yaratmıştır; yani  
bunun da anlamı şu olmalıdır: Nasıl ki, yüce Al-lah da kullarında gördüğü bu gibi bazı güzel davranışlara 
karşılık onları “sevme” (61/4) ve “acıma” (17/54) ve “affetme” (42/34), ve bazen de onların bazılarında 
gördüğü bu gibi çirkin davranışlara karşılık onlardan “nefret etme” (40/10) ve “gazaplanma” (48/6)  
ve “lanet etme” (48/6) gibi birçok en önemli ve kritik his ve duyguları vardır, insanda da bu his ve 
duygular Onun tarafından yaratılıp bahşedilmiş olarak böylece (Onun dilediği ölçüde, kısmi ve küçük 
çapta) aynen mevcutturlar (bkz. 2/165 & 48/29 & 24/22 & ... X 40/10 & 7/150 & 3/87 & ...)!  
Ancak yüce Al-laha suret ve görünüm açısından hiçbir şeyin ve hiçbir kimsenin hiçbir zaman ve asla 
benzer bir tarzda yaratılmış olmadığı ve de asla olmayacağı Tevratta ve burada da artık böylece en açık 
bir şekilde vurgulanıp en büyük bir önem ve hassasiyetle böylece bildirilmi ştir, yüce Rabbimiz tarafından, 
en baştan beri (bkz. Tevrat-Tesniye 4/15-20 & Kuran-Haber 42/11, 6/101, 39/4)!           
 
12-  Ona aittir o anahtarları (tüm) o göklerin ve yerin. --(Dolayısıyla, Kendi katından bir deneme 
ve imtihan vesilesi olarak, böylece)-- açıp yayar da (O) o besini, kimin için isterse, ve ölçüp  
kısar da (34/36-37)! Şüphesiz O, her istem berisinde en bilendir. 
13-  Đşte, (şimdi) kanunlaştırdı (O) sizin için de o Ergiden (daha önce) bununla salık verdiğini  
o Nuha, ve esinlediğimiz o şeyi burada sana (43/43), ve (yine) bununla salık verdiğimizi  
o Đbrahime ve Musaya ve Đsaya: “O halde, artık (her daim, böylece) ayakta tutun o “Ergiyi,” ve 
asla ayrılığa düşmeyin onun içinde (6/161)!” Ama (şimdi) büyüyüp ağırlaştı o ortak koşucular 
(42/21) üzerine (senin) onları bu çağırdığın (şey) kendisine doğru (3/64)! O halde, artık Al-lah 
seçip toplar Kendisine doğru, kim (bunu; 6/161) isterse, ve iletir Kendisine doğru, kim (burada 
böylece Ona) yönelirse (13/27)! 
14-  Ama ayrılığa düşmediydiler (onlar), sadece o bilginin tam onlara gelmesinin peşinden, 
azgınlıktan ötürü (kendi) aralarında. Ve eğer olmasaydı bir kelime --(en evvelden beri, böylece 
karar kılınıp)-- geçmiş (olan) Yetkenden (11/48), adı konulmuş bir süreye kadar (35/45), mutlaka 
(hemen) kılınıp bitirilirdi (o emir) onların arasında (10/70). Ve şüphesiz, (şimdi) mirasçı kılınmış 
o kimseler o Yazıta (=Tevrat, ve Đncil, ve Kuran; 3/3-4) onların peşinden, şimdi (haksız) bir 
tereddüt içindeler ondan (=o ayakta durucu Ergiden; 6/161), şüpheleniciler! 
15-  Öyleyse, şimdi sen (onları) --(öncelikle ve mutlaka)-- buna (=12/108) çağır, ve (böylece) 
dosdoğru git, emredildiğin gibi (6/161)! Ve asla izleme onların o heveslerini (2/113, 135),  
ve de ki: Đşte, (böylece) inandım (ben) Al-lahın (tüm) indirdiklerine o Yazıttan (2/136-137),  
ve emredildim denk davranmakla sizin aranızda.  
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Al-lah artık (böylece) bizim de (tek) Yetkemizdir (42/10), ve sizin de (tek) Yetkenizdir (42/10); 
bizim içindir --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapacağımız 
tüm o Dosdoğru-- “çalışmalarımız,” ve sizin içindir --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapacağınız tüm o Dosdoğru-- “çalışmalarınız” (=21/24)!  
Yoktur artık (bu konuda) hiçbir tartışma bizim ve sizin aranızda. Ve (sonunda) Al-lah 
toplayacaktır bizi biraraya (42/7), ve (böylece) Ona doğrudur (son) varış yeri (56/83-94)! 
16-  Ve ama (işte), hala tartışan o kimseler Al-lah hakkında, burada (doğrulukla) yanıt 
verilmesinin peşinden Onun için, (işte), onların o delilleri (böylece) sahtedir/yanlıştır 
Yetkelerinin katında (13/33 & 5/41 & 9/37 & ...)! Ve --(böylece art niyetle, hastalıklı ve çarpık 
bu metotlar üzere yaptıkları tüm bu çarpıtmalarından, ve akabindeki tüm bu gibi gaddarlık ve 
zorbalıklarından da; 22/72 & 60/2 & ... ötürü)-- onların üzerine (Al-lahtan) bir hınç (vardır),  
ve onlar için --(bu takdirde; 4/18 en sonunda da, böylece)-- şiddetli bir çile (var olacaktır)  
(22/19-22 & ...)! 
17-  Çünki (işte), Al-lahtır o Kimse ki (böylece) indirdi o “Yazıtı” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada böylelikle yine, en ilkin ve de  
hassaten: 39/23) bir “Gerçek” olarak, ve (işte, içinde hiçbir çelişkisi ve çarpıklığı asla olmayan; 
4/82 & 18/1-2 böyle eşsiz ve mükemmel) --Matematiksel-- bir tartıyla! Ve (bunun akabinde, 
şimdi) sana idrak ettirdiği: Đşte, belki de o Saat (54/1 = 44/10-16 & ...) artık pek yakındır! 
18-  Đşte, (şimdi) acele ettirir onu, ancak inanmayan o kimseler ona. Ama inanmış o kimseler 
(şimdiden) ürperirler ondan ötürü; ve bilirler ki, şüphesiz o bir gerçektir! Dikkat, o halde,  
(hala) kuşku duyan o kimseler o Saat (54/1 = 44/10-16 & ...) hakkında, uzak bir sapkınlık 
içindedirler! 
19-  Al-lah en lütufkardır (tüm) o hizmetkarlarına (22/77); (böylece de) “besler” (2/25), kimi 
isterse (13/27)! Ve işte O, (böylece) --şimdi, o sol tarafta da-- en Kuvvetlidir, --o sağ tarafta da--                      
en Üstündür! 
20-  O halde, (şimdi) kim diliyor idiyse o sonraki zamanın ürününü (56/28-33), arttırırız (Biz de) 
onun için (19/76) onun --(ona kavuşması için burada 19 kodlu o Tablolarda oturup kazanmış 
olacağı)-- o “ürününü” (2/25)! Ve kim de diliyor idiyse bu yakın zamanın ürününü, veririz (Biz) 
ona da ondan (28/61); ama (sonra) yoktur onun için o sonraki zaman içinde hiçbir hisse! 
21-  Yoksa onlar için --(Al-laha o “buyruğunda;” 18/26)-- “ortaklar” mı var, (ki böylece) 
kanunlaştırmışlar (şimdi) onlar için o ergiden Al-lahın asla izin vermediği --(Kitap dışı  
o “buyrukları;” 5/44-50)?  
Ve eğer olmasaydı o ayırt ediş kelimesi (42/14), mutlaka (hemen) kılınıp bitirilirdi şimdi  
(o emir) onların arasında (4/116 & 31/23-24)! Ve şüphesiz --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) burada böylece yalanlayıp büyük nankörlük etmiş olan--   
(bu) haksızlık ediciler (39/24), (işte), artık onlar için --(bu takdirde; 4/18 en sonunda da)--                     
(böyle) acıklı bir çile (var olacaktır; 39/24-26)! 
22-  Görürsün (o vakit) bu haksızlık edicileri (39/24) paniklemişler (olarak), o kazandıklarından 
(39/51) ötürü; ve o (kazandıkları çirkinlikler) artık (böylece) düşmüş (olacaktır) onların kendi  
üzerlerine (10/27)!  
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Ama şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara” bir atıftır 
burada böylece yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler, o bahçelerin görkemleri içinde (olacaklardır).  
Onlar için artık ne isterlerse (verilecektir), Yetkelerinin katında (36/55-58). (Đşte) budur, o  
büyük Lütuf! 
23-  (Đşte), budur o şey ki müjdeliyor Al-lah (onunla) tüm o hizmetkarlarını, şimdi (böylece) 
inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” (2/25-26) o kimseleri!  
De ki: Sorup istemiyorum (ben) sizden onun için hiçbir ücret, sadece artık (böylece) bir arzulayış 
(sahibi olmanız bununla yüce Al-laha böylece) yakınlaşmada (34/37)! Ve artık her kim  
elde ederse (böyle) bir güzellik (39/34), arttırırız (Biz de) ona bundan dolayı bir güzellik (38/49)!  
Şüphesiz, Al-lah --(bunun ardından, tüm o hizmetkarlarını böylece de)-- en bağışlayıcıdır (6/54), 
--(onların tüm o erdemli çabalarını böylece de)-- en takdir edicidir (76/22)! 
24-  Ama yoksa (hala) diyorlar mı (onlar): Uydurdu o (böylece) Al-lah üzerine yalanı (25/4-5)? 
Oysa eğer Al-lah istese, --(böyle bir şey asla getirememen için)-- derhal mühürlerdi senin 
kalbinin üzerini. Ama işte, şimdi (böylece) mahveder Al-lah o sahteyi (2/78-79 & 3/78 & ...),  
ve pekiştirir o “Gerçeği” (39/41) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o her iki tarafta da-- o  
Kendi Kelimeleriyle (6/115)! Şüphesiz O en bilendir (tüm) o göğüslerin özünü de (11/5). 
25-  Ve Odur o Kimse ki (böylece) kabul eder dönüp (Kendisine) yönelişi o hizmetkarlarından 
(25/70), ve (böylece) affeder (tüm) o çirkinlikleri de (6/54); ve bilir (tüm) yaptıklarınızı (58/7). 
26-  Ve yanıt verir (O) şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” (2/25-26)  
o kimselere, ve arttırır onlara o (Kendi) “Lütfundan” (10/57-58)! Ama (bu) inkarcılar (2/26-27),  
(işte), onlar için --(bu takdirde; 22/72 en sonunda, böylece)-- şiddetli bir çile (var olacaktır). 
27-  Ve eğer şimdi (sınırsızca) açıp yaysaydı Al-lah o besini (tüm) o hizmetkarları için, mutlaka  
--(çokları aynen bunun gibi; 28/76)-- azgınlık ederlerdi o yerin içinde! Ve fakat (böylece) 
indiriyor (O) onu bir ölçüyle, istediği kadar! Şüphesiz O, böylece de (tüm) o hizmetkarlarından 
(36/30 X 25/63) en haberdardır, en görendir. 
28-  Ve Odur o Kimse ki (böylece) indiriyor o yağışı, tam umutsuzluğa kapılmalarının peşinden, 
ve açıp yayıveriyor o acımasını (30/48-49)! Ve işte, Odur (tek) Rehber (7/196), en övülen (18/1)! 
29-  Ve Onun o işaretlerindendir: Yaratılması o göklerin ve yerin, ve türetip yayması onların ikisi 
içinde de, o canlılardan! Ve O, onların (=o göklerde ve yerde türetip yaymış olduğu tüm bu 
canlıların) biraraya getirilip toplanmasına da, istediği zaman, ölçüp güç yetiricidir! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayette, yüce Rabbimizin bu yeryüzünde olduğu gibi o göklerde (=evrendeki diğer  
bazı gezegenlerde) de bazı “canlılar” (=dabbetin; 24/45) türetip yaymış olduğuna böylelikle açıkça işaret 
edilmektedir. O halde, yüce Rabbimizin içinde en başta hayatın kaynağı olan o “suyu” mevcut kılmış 
olabileceği diğer bazı gezegenlerde de yine aynen temelde buradakine benzer en Hikmetli bir “evrimsel 
yaratış” süreciyle böylece orada da hayatı ilkin “sudan” başlatmış (21/30), ve akabinde oralarda da 
buradakilere --belki az, veya belki de çok-- benzer olan birçok --basit veya kompleks-- mucizevi canlıları 
böylelikle türetip yaymış olması, ve dilediği zaman gelecekte bizleri (=veya gelecek nesilleri) --burada 
veya orada-- karşılaştırıp biraraya getirecek olması da, yukarıdaki bu en Mucizevi Ayet ışığında, asla 
yadsınamaz bir ihtimal olarak, böylece her daim aklımızın bir köşesinde bulunacak olmalıdır, şimdiden!    
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30-  Ve size isabet eden (her) musibet, (işte), o yapıp kazandığı (işlerinizden) ötürüdür  
o kendi ellerinizin (4/79); ve --(bu takdirde; 4/149)-- affeder (O) çoğunu da. 
31-  Ve asla değilsiniz siz (Onu) aciz bırakabilecekler o yerin içinde (21/44). Ve asla yoktur  
sizin için Al-lahtan başka ne bir (koruyucu, yol gösterici) rehber (18/102), ve ne de bir yardımcı 
(7/197)! 
32-  Ve Onun o işaretlerindendir: Akıp giden o (gemiler) o denizin içinde, alametler gibi. 
33-  Eğer isterse (şimdi) durdurur O --(o pervanelerin sağladığı o itici)-- rüzgarı, ve onlar da 
kalıverirler hareketsiz onun üzerinde.  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak “Đşaretler” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7) vardır,  
o her --şimdi, o sol tarafta da-- pek kararlılık gösterici, --o sağ tarafta da-- pek şükredici  
için! 
34-  Veya tümden batırır onları, o kazandıkları (çirkinliklerden) ötürü (39/51); ve --(bu takdirde; 
3/89)-- affeder (O) çoğunu da. 
35-  Ve o halde, (şimdi) bilsin ki, --(böyle art niyetli, hastalıklı ve çarpık metotlarla; 13/33 &  
5/41 & 9/37 & ...) mücadele eden o kimseler o “Đşaretlerimize” (=19 kodlu, o ikişerli,  
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 6/4 = 26/5) karşı; artık --(bu takdirde; 4/18 sonunda)-- asla olmayacaktır onlar için 
hiçbir kaçış yeri (34/51-54)! 
36-  Ve (burada) size verilen o (her) istem, (işte), sadece bir geçimliğidir bu yakın hayatın.  
Ama Al-lahın katında olan o (nimetler) --şimdi, o sol tarafta yapılacak tüm o erdemli 
“çalışmalara” bir karşılık olarak da-- daha/en iyidir, ve --o sağ tarafta yapılacak tüm o erdemli 
“çalışmalara” bir karşılık olarak da-- daha/en baki kalıcıdır şimdi (böylece) inanmış (2/25-26)  
o kimseler için, ve (böylelikle ve her daim) sadece Yetkelerine güvenip dayanıyor (3/160)  
olanlar! 
37-  Ve (onlar) o kimseler ki (böylece) uzak dururlar (tüm) o büyük suçlardan (4/48 & 45/6-7 &  
2/275-276 & ...) ve o ahlaksızlıklardan (4/22 & 7/80 & 17/32 & ...), ve öfkelendikleri zaman   
--(derhal bunu da hatırlayıp; 24/22)-- onlar bağışlarlar. 
38-  Ve (onlar) o kimseler ki şimdi (böylece) yanıt verdiler Yetkelerine (13/18), ve ayakta 
tuttular o destekleyişi (33/56); ve onların işleri (daima) danışma (iledir) kendi aralarında, ve 
onları o beslediklerimizden (böylece de) harcayıp dağıtırlar (2/215). 
39-  Ve (onlar) o kimseler ki, (şimdi) yapıldığı zaman kendilerine bir saldırı, onlar (derhal)  
--(kendilerini savunmak üzere)-- yardımlaşırlar. 
40-  Ve bir çirkin (saldırının) karşılığı onun tam benzeri (olan) bir çirkin (saldırıdır). Ama kim 
(kendisine yapılmış böyle bir çirkin saldırıyı) affederse ve düzelticilik ederse (4/114), artık onun 
ücreti Al-lahın üzerinedir. Şüphesiz O asla sevmez --(durduk yere çirkin saldırılar yaparak)-- 
haksızlık edicileri! 
41-  Ve kim de kendisini savunursa, (böyle) bir haksızlığa uğramasının peşinden,  
(işte), o şahıslar, yoktur onların aleyhine --(onları bundan ötürü yerip kınamak için)-- bir yol. 
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42-  (Kendilerini bundan ötürü yerip kınamak için)-- yol yalnızca haksızlık eden o kimselerin 
üzerinedir o ahaliye, ve de azgınlık eden yeryüzünde o “Gerçeğin” dışındakilere (45/6-7) 
dayanarak! O şahıslar, (işte), onlar için --(bu takdirde; 4/18 sonunda)-- acıklı bir çile (var 
olacaktır). 
43-  Ama kim de --(burada kendisine yapılmış olan böyle çirkin bir davranışa karşı)-- sabır 
gösterirse, ve bağışlarsa, şüphesiz bu da, o (Đlahi) emirlere (41/34-35) olan azimdendir! 
44-  Ve (şimdi) her kimi --(ilkin, bu kendi kalleşliğinden ötürü; 2/26)-- saptırırsa Al-lah, artık 
yoktur onun için hiçbir (koruyucu, yol gösterici) rehber (18/102) bunun peşinden! Ve görürsün  
--19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) burada böylece yalanlayıp  
nankörlük etmiş olan-- o haksızlık edicileri (39/24) o çileyi gördükleri o vakitte, diyorlar:  
Şimdi (o dünyaya) geri gitmek için bir yol var mıdır (6/27)? 
45-  Ve görürsün onları (o vakitte) sunuluyorlar (iken) o (ateşe), zilletten ötürü başları eğilmiş 
(olarak), (ve bir yandan da) gözlüyorlar (iken) gizlice, göz ucuyla. Ve dediler (şimdi) böylece  
inanmış (2/25-26) o kimseler: Şüphesiz o kaybediciler artık böylece (mutlak) kaybettirmiş  
o kimselerdir (kendi) canlarını ve ailelerini de, o kalkış gününde! Dikkat, öyleyse, şüphesiz  
o haksızlık ediciler (39/24) --(bundan ötürü; 6/27-28)-- artık daimi bir çile içindedirler! 
46-  Ve (şimdi) olmadı onlar için hiçbir (koruyucu, yol gösterici) rehber (18/102), yardım 
edebilecek olan (orada) onlara Al-laha karşı! Ve çünki --(ilkin, bu kendi gaddarlığından  
ötürü; 41/5)-- her kimi saptırırsa Al-lah, artık yoktur onun için --(ilkin, yine kendisi öncelikle  
bu kendi gaddarlığından vazgeçip, burada derhal ve doğrulukla böylece Al-laha yönelmeyi; 3/89 
istemediği sürece)-- hiçbir yol (18/57)! 
47-  Öyleyse, (şimdi) derhal (böylece) yanıt verin Yetkenize (13/18) gelivermeden önce bir gün, 
artık olmayacak hiçbir geri çevriliş onun için, Al-lahtan (geldiğinde)! Ve asla (olmayacaktır) 
artık sizin için hiçbir sığınacak yer, o gün, ve asla (olmayacaktır) sizin için hiçbir inkar edip 
kaçma da (34/51-54)! 
48-  Ama eğer (yine de) yüz çevirirlerse, artık göndermedik (Biz) seni onların üzerine bir 
gözetleyici (olarak). Yoktur senin üzerine (başka bir sorumluluk), sadece böylelikle (açık) bir 
ulaştırma (72/23)! Ve şüphesiz Biz, (işte), tattırdığımız zaman o insana Bizden bir acıma, hemen 
sevinip coştu onunla. Ama eğer isabet ederse onlara bir çirkinlik, o takdim ettiklerinden ötürü 
kendi ellerinin, artık şüphesiz o insan pek nankördür (11/9-11)! 
49-  Al-laha aittir yönetimi (17/111) (tüm) o göklerin ve yerin; yaratır (O) ne/nasıl isterse 
(36/79)! Bahşeder istediği kimse için kız (çocuklar), ve bahşeder istediği kimse için erkek 
(çocuklar). 
50-  Veya ikiz kılar onları, erkek (çocuklar) ve kız (çocuklar) olarak. Ve kılar istediği kimseyi de 
kısır (57/22-23). Şüphesiz O en bilendir, en ölçendir. 
51-  Ve asla olacak (şey) değildir bir insan için, kelam etmesi ona Al-lahın, ancak (böyle) bir 
esinlemeyle (4/163), veya (böylece) bir perde arkasından (20/11-14), veya (böylece) gönderir  
bir (melek) elçi ve (o da) esinler, Onun izniyle, (Onun) istediğini (2/97)! Şüphesiz O en yücedir,  
en buyurgandır. 
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52-  Ve işte, böylece esinledik (Biz) sana (burada) bir “Ruh” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Mesajına” bir atıftır burada böylece yine, en başta ve de hassaten: 39/23) 
Kendi “Emrimizden” olan!  
(Çünki) işte, (bundan önce) asla değildin sen idrak ediyor bu “Yazıt” (=39/23) nedir, ve  
bu “inanç” (74/31) nedir. Ve fakat şimdi (böylece de) kıldık Biz onu bir “Işık;” artık (böylelikle) 
iletiriz onunla istediğimiz kimseleri (13/27), o hizmetkarlarımızdan! Ve şüphesiz sen --(şimdi 
bunu onlara böylelikle ve açıkça ulaştırarak; 72/20-23)-- artık böylece mutlaka iletiyorsun  
ayakta duran bir yordama, 
53-  Al-lahın o (dosdoğru) yordamına (43/43-44); o Kimse ki, Onun içindir (tüm) o göklerin 
içindekiler, ve o yerin içindekiler (16/49-50). Dikkat, --(en sonunda, böylece ve muhakkak)-- 
Al-laha doğru varır, (tüm) o emirler (32/5-6)! 

 
 
 

BÖLÜM   43 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Ha, Mim. 
2-  Öyleyse, (andolsun) o açık “Yazıta” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23)! 
3-  Şüphesiz Biz kıldık onu --(böylece en özgün bir tarzda “sollu & sağlı” ayırılmış; 17/106)-- 
arapça bir “Okunuş” (36/69), ta ki siz akledesiniz! 
4-  Ve şüphesiz o --(yüce Al-lahın katında o “korunmuş Levhadaki” en asli ve dosdoğru olan)--                      
o “Yazıtın” anası/esası (3/7) içindedir, böylece (Bizim) yanımızda (85/21-22); --o sol tarafta da-- 
pek yücedir, --o sağ tarafta da-- pek buyurgandır! 
5-  Öyleyse, uzak mı tutacağız (şimdi) sizden o “Anışı” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23) --(bunu böylelikle 
size ve tüm insanlığa her daim hatırlatmaktan; 6/69)-- vazgeçerek; oldunuz diye siz şimdi  
--(böylece hiçbir an bunu işitmeye dahi tahammül edemeyen; 18/101)-- bir aşırı gidiciler halkı? 
6-  Ve (işte), nice gönderdik (Biz) bir havadisçiden o önceki (nesillerin) içinde de. 
7-  Ama gelivermiyordu ki onlara bir havadisçi, illaki onunla alay ediyor idiler. 
8-  Ve yıktık (Biz de) daha şiddetlilerini onlardan, --(bedensel ve despotik)-- kuvvetçe; ve (işte), 
(böylece) gelip geçti o öncekilerin örneği (29/39-40)! 
9-  Ama eğer (şimdi) sorarsan onlara: Peki, kim --(böylece 19 kodlu, ikişerli Simetrik olarak)-- 
yarattı o gökleri ve yeri (=galaksimizi; 21/30)? Mutlaka diyorlar: Yarattı onları --o sol  
tarafta da-- en Üstün, --o sağ tarafta da-- en Bilen (Al-lah)! (=41/53-54) 
10-  O Kimse ki kıldı sizin için o yeri bir beşik, ve kıldı sizin için onun içinde “yollar,” ta ki  
siz iletilesiniz (16/15). 
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11-  Ve o Kimse ki indirdi gökten o suyu bir ölçüyle, ve dirip yaydık (Biz) onunla --şimdi,  
19 kodlu o Tablolarda da-- ölü bir “beldeyi;” işte, (siz de) böylece çıkarılıyorsunuz (7/57)! 
12-  Ve o Kimse ki --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- yarattı o “eşleri,” onların hepsini (36/36); 
ve kıldı sizin için --o sol tarafta da-- o “gemilerden,” ve --o sağ tarafta da-- o “davarlardan,” 
bindiklerinizi. 
13-  (Şimdi) kurulup yerleşmeniz için onların sırtları üzerinde, sonra da anmanız Yetkenizin  
(bu) Armağanını, kurulup yerleştiğiniz zaman onların üzerinde, ve demeniz: Öyleyse, saygı 
duyulandır o Kimse ki (böylece) amade kıldı bizim için (tüm) bunları! Ve asla olamazdık (biz) 
kendimiz onları --(ne o Doğada, ne de o --Matematik-- Tabloda, böylece hizmetimiz altına 
koyup)-- yanaştırabilecekler! 
14-  Ve şüphesiz biz (bunun ardından) ancak Yetkemize doğru --(umulur ki, böylece; 16/32)-- 
mutlak geri dönücüleriz (32/11)! 
15-  Ama (şimdi) kıldılar onlar Onun için (böylelikle) o hizmetkarlarından bir “parça” (9/30)! 
Çünki şüphesiz, (şimdi bu karakterdeki) o insanlar (5/18) mutlak açık bir nankördür/inkarcıdır! 
 
**  Yine o Đblisin uydurup, ve ardından da o bazı cin ve insan taraftarlarına böylece en başta yine bu 
kanaldan esinleyip vahyettiği (bkz. 6/112-113) böyle büyük bir aldatma üzere, günümüzde (özellikle,  
en başta o bazı ortodoks ve kabbalist Yahudi, ve o bazı gnostik ve evanjelik Hristiyan mezhepleri 
tarafından büyük bir gaflet ve yanılgı üzere, dünya çapında hala milyonlar tarafından kuvvetle inanılan  
ve takip edilen) bu “Mesih Deccalizm” ideolojilerine göre, ilkin Tanrının kendisi büyük bir “Ruh” olup,  
ve akabinde tüm insanları da --en başta onlara direkt olarak bu kendi “Ruhundan” üfleyerek-- böylece  
onları Ruhsal açıdan da aynen “Kendi Suretinde” çocukları, ve dolayısıyla (Ruhsal) “parçaları” olarak,  
ve sonra bunların ardından, en özellikle o Uzeyri ve Đsayı da böylelikle Ruhsal açıdan da aynen ve  
tıpatıp “Kendi Suretinde” biricik oğulları, ve dolayısıyla (Ruhsal) biricik “parçaları” olarak yaratmıştır!  
Halbuki, yüce Rabbimizin bu en özgün ve kritik “Ruh” ifadesini (bundan önce, Tevratta ve Đncilde)  
ve şimdi burada da en ilkin, hiçbir zaman ve kesinlikle Kendi yüce Zatı için değil, fakat her zaman sadece 
ve ancak Kendi o “Meleği” (örneğin, bkz. 19/17-19), veya Kendi o “Mesajı” (örneğin, bkz. 42/52) için 
hassaten kullanmış olup, böylece de, en başta hz. Ademe, ve sonra onun soyundan gelen tüm o insanlara 
(hz. Uzeyre, ve hz. Đsaya da, elbette) üflemiş olduğu o “Ruhun” sadece ve ancak yine Onun Kendi  
o özgün “Mesajlarını” kastettiğini burada böylece de en açık bir şekilde idrak etmiştik, en başta (bkz. 32/9 
& 38/72)! Dolayısıyla, şimdi buna rağmen, hala büyük bir gaflet ve yanılgı üzere, yüce Al-lahı en başta 
böylece Kendi yüce Zatıyla büyük bir “Ruh” olarak algılayıp, bunun akabinde de --bunun mantıken 
kaçınılmaz bir sonucu olarak-- hz. Ademi ve ardından gelen tüm o insanları Onun en başta böylece  
Kendi yüce Zatından üfleyip yarattığı Ruhsal “parçaları,” ve ardından Uzeyri ve Đsayı da böylece Onun 
biricik Ruhsal “parçası” (=cuzen) olarak görmüş olmak, yine sadece içinde bulunduğumuz bu en kritik 
Son Çağda bu “Mesih Deccalizm” ideolojilerinin etkisi altında kalarak böylece büyük bir aldanışa, ve 
akabinde de bundan ötürü yüce Al-lahın büyük gazabına --(çünki böyle bir anlayış yeryüzünde ilkin  
hz. Ademi ve onun soyundan gelmiş tüm o insanları da Al-lahın en başta bizzat o Kendi Ruhundan, yani 
Zatından üfleyip yaratmış olduğu Ruhsal “parçaları” olan küçük “ilahlar” olarak algılamak, ve de böylece  
sahte “ilahlar” olarak edinip/görüp Ona ortak koşmak anlamında da olmaktadır en baştan beri, kaçınılmaz 
olarak)-- ve dolayısıyla o ebedi Cehennemdeki o sonsuz hüsrana düşülmesine sebep olacağını çok iyi 
idrak etmeli ve bundan kesinlikle kaçınmalıyız burada artık böylece, en baştan (43/15 = 9/30 & 5/17-18)!      
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16-  Yoksa edindi mi (Al-lah) o yarattıklarından --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda, hep  
o sağ tarafta-- (o) “kızları,” ve (böylelikle de, has olarak) ayırıp seçti mi size --hep o sol tarafta-- 
o “oğulları” (16/57-59)? 
17-  Ve (işte), müjdelendiği zaman onlardan biri (şimdi) bu (kendi) verdiğiyle o Pek Acıyan için 
(böylece) bir “örnek” olarak (=kız), derhal oldu yüzü kararmış, ve o pek yutkunucu (iken)! 
18-  Çünki işte, (şimdi) yetiştirilecek o (erdemli kız) mı --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
böylece o sağ tarafta, o matematiksel-- “süs” içinde (35/12), ve (ama) kendisi --böylece o sol 
tarafta, o matematiksel-- “kavga” içinde hiç de açık olmadığı (halde) (3/167)? 
19-  Ve kıldılar (onlar) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- o “melekleri,”  
o kimseler ki onlar (hep) o Pek Acıyanın hizmetkarlarıdır, (sanki) dişiler (imiş gibi)! Peki,  
tanık mı oldular (onlar) onların --şimdi, yine orada da-- (sanki “dişiler” imi ş gibi) yaratılışlarına?  
O halde, yazılacak onların bu (yalancı) tanıklıkları, ve (bundan ötürü de) sorgulanacaklar. 
20-  Ve dediler: Eğer o Pek Acıyan --(bunu asla yapmamalarını gerçekten)-- istemiş olsaydı, 
(şimdi) biz asla (böylece) hizmet edemezdik o (meleklere) (34/40-41)! (Ama) yoktur onlar için 
bunun hakkında hiçbir bilgi. Değildir onlar, (böylelikle) sadece saçmalıyorlar. 
21-  (Çünki) işte, yoksa verdik mi (Biz) onlara bir Yazıt bundan önce, ve onlar şimdi (hak üzere) 
ona tutunuculardır (34/44)? 
22-  Hayır, (onlar) sadece (hala) dediler: Şüphesiz biz bulduk babalarımızı (böyle) bir yol 
üzerinde (6/112-113), ve şüphesiz (şimdi) biz onların izleri üzerinde, (dosdoğru) iletilmişleriz! 
23-  Ve böyledir; (çünki) göndermediydik (Biz) senden önce de (herhangi) bir şehrin içinde 
(böyle) bir uyarıcı ki, sadece (her defasında) demişti oranın o refahlandırılmışları da:  
Şüphesiz biz bulduk babalarımızı bir yol üzerinde, ve şüphesiz biz onların izleri üzerinde, 
(dosdoğru) ilerleyicileriz! 
24-  Dedi (o uyarıcıları da): Ya eğer getirdiysem (ben) size (şimdi) mutlak doğruya iletici (39/23) 
olanı, sizin o babalarınızı üzerinde bulduğunuz (o pek sapkın 2/78-79 şeylerden öte)?  
Dediler: O halde, şüphesiz biz sizin bu kendisiyle gönderildiğiniz (Đlahi Mesajı) inkar edicileriz! 
25-  Ve bunun üzerine, (Biz de) öç aldık onlardan; öyleyse, (şimdi) gözle, nasıl oldu sonu  
o yalanlayıcıların (22/42-45)! 
26-  Ve hani, bir zaman dediydi Đbrahim o (kendi) babasına, ve halkına: Şüphesiz ben öteyim 
sizin (bu) hizmet ettiklerinizden (26/70-77)! 
27-  Sadece (müstesna) o Kimse ki, yaratıp oluşturan beni; ve (işte), şüphesiz (ancak) O  
doğruya iletecektir beni (26/77-78)! 
28-  Ve (Al-lah) böylelikle kıldı onu kalıcı bir söz onun ardında, ta ki onlar --(şimdi, burada da 
tek doğruya Đletici olarak, böylece ve derhal Ona)-- dönsünler (17/97)! 
29-  Hayır, (işte), geçimlendirdim (Ben) bu şahısları ve babalarını, onlara gelinceye kadar (şimdi) 
bu “Gerçek” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 39/41), ve (böyle) açık bir gönderilmiş (=bu Misak Elçisi; 7/158). 
30-  Ama (işte), şimdi geldiğinde onlara bu “Gerçek” (39/41), dediler (onlar): Bu, ancak bir 
sihirdir (21/2-4)! Ve dolayısıyla, şüphesiz biz onu inkar edenleriz! 
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31-  Ve dediler: O halde, değil miydi (şimdi) indirilmeli bu “Okunuş” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir göndermedir burada böylece yine, en ilkin: 36/69) 
büyük bir adamın üzerine, o iki şehrin (=Mekke & Kudüs) birinden? 
32-  Peki, (şimdi) onlar mı --(böylece kime indirileceğine karar vererek)-- bölüştürüyorlar 
Yetkenin bu “Acımasını” (10/57-58)? (Halbuki, en baştan beri, yine sadece) Biz karar verip 
bölüştürdük onların aralarında o yaşamlıklarını da bu yakın hayat içinde. Ve (bu açıdan) 
yükselttik onların bazısını bazısı üzerine derecelerle, (böylece) edinmesi için onların bazısı 
bazısını, (ücret karşılığı) hizmet altına alınmış (görevli, memur, veya işçiler, vs.).  
Ve ama (işte), Yetkenin o “Acıması” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Acımasına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin ve de hassaten: 10/57-58) daha iyidir 
(şimdi) onların (tüm) o toplayıp kazandıklarından (18/46)! 
33-  Ve eğer --(yüce Al-lahın bu has kulları hariç; 17/65)-- tüm o ahali şimdi --(inkarcılıkta 
toptan birleşip)-- tek bir kitle olacak olmasaydı, mutlaka kılardık (Biz de) şimdi (böylece) inkar 
edecek o (her) kimse için (burada) o Pek Acıyanı (21/36), onların o (her birinin) evleri için 
tavanlar o gümüşten, ve merdivenler onun üzerinde yükselip çıkacakları. 
34-  Ve evleri için sağlam kapılar, ve koltuklar onun üzerinde kurulup yaslanacakları. 
35-  Ve daha (nice) gösterişli mallar. Çünki bunların hepsi, (böylelikle) sadece bu yakın hayatın 
bir geçimliğidir (28/61). Ve o sonraki zaman, Yetkenin katında, ancak şimdi (böylece)  
sakınanlar (2/177) için olacaktır! 
36-  O halde, (şimdi) her kim duyarsız kalırsa o Pek Acıyanın bu “Anışına” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23), 
derhal sardırırız (Biz de) onun için bir şeytanı, ve o da artık onun yakın arkadaşı (olur). 
37-  Ve şüphesiz o (şeytanlar) artık mutlaka alıkoyarlar onları o (dosdoğru) yoldan (12/108),  
ama onlar hala sanırlar ki, şüphesiz kendileri --(yüce Al-lah tarafından böylece sanki  
dosdoğru)-- iletilmişlerdir (7/30)! 
38-  Nihayet (sonunda) Bize geldiği zaman, işte, (şimdi) dedi kendisi (o şeytana): Ah keşke,  
benimle senin aranda iki doğu uzaklığı (olsaydı); ve ne adi bir yakın arkadaş (imişsin sen)! 
39-  (Ve dedi yüce Al-lah onlara): (Bu atışmanız) artık asla fayda vermeyecektir size, bugün,  
çünki siz --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışını” (39/23) burada böylece 
yalanlayıp büyük nankörlük ederek-- haksızlık ettiniz (39/24)! O halde, şüphesiz siz o çilenin 
içinde de artık (böylece) ortak olacaksınız (37/28-34)! 
40-  Öyleyse, (şimdi) sen mi işittirebileceksin o sağırlara, veya iletebileceksin o körleri, ve 
kalmış o kimseleri (böyle) açık bir sapkınlık içinde (27/80-81)? 
41-  Ve eğer şimdi --(böylece vefat ettirip; 3/158 Katımıza)-- alırsak seni (3/144), artık şüphesiz 
Biz onlardan --(yakında böylece de)-- öç alacaklarız (44/15-16). 
42-  Veya --(dilersek, şimdi tümüyle de)-- gösterebiliriz sana (burada) onlara söz verdiğimiz  
bu şeyi (44/10-16); ve şüphesiz Biz onların üzerinde tam ölçüleyicileriz! 
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43-  Öyleyse, (şimdi) sımsıkı tutun (sen) esinlenmiş o şeye (=o “Anış”) sana; (çünki) şüphesiz 
sen artık (böylece) ayakta duran bir yordam (6/161) üzerindesin! 
44-  Çünki işte, şüphesiz o (böylece) mutlak bir “Anıştır” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin ve de hassaten: 39/23)  
senin için ve (tüm) o halkın (13/7) için. Ve ileride --(bunun üzerinde şimdi böylece gerektiği gibi 
çalışmış olup olmadığınızdan; 17/84)-- sorulacaksınız! 
45-  Öyleyse, şimdi --(o Tevrata, ve Đncile, ve de Kurana başvurarak)-- sor o gönderdiğimiz 
kimselere senden önce, o gönderilmişlerimizden: Kıldık mı Biz (hiç) o Pek Acıyan (Al-lahtan) 
başka (kendilerine) hizmet edilecek ilahlar (bkz. Tevrat-Tsny. 32/37-38 X 39) (Đncil-Matta  
4/10 X 15/3-9) (Kuran-Yusuf 12/40 X Şura 42/21)? 
46-  Ve (işte), muhakkak gönderdiydik (Biz) Musayı o “Đşaretlerimizle” (20/19-24) o Firavuna 
ve konseyine doğru; ve dedi (Musa): (Đşte), şüphesiz ben bir gönderilmişiyim o kalabalıkların 
Yetkesinin! 
47-  Ama o vakit (böylece) geldiğinde (Musa) onlara o “Đşaretlerimizle” (26/30-34), o zaman  
(gördü ki), onlar bunlara (ancak) gülüyorlardı. 
48-  Ve (böylece) göstermiyorduk (Biz) onlara hiçbir “Đşaret” ki --şimdi, yine burada 19 kodlu  
o Tablolarda da, o sağ tarafta-- o (sayı bakımından) daha büyüktü --o sol taraftaki-- o kendi 
kardeşinden! (=11/120) Ve (sonra) yakalayıp aldık onları o çileyle, ta ki onlar (Bize) dönsünler. 
49-  Ama onlar (yine de) dediler: Ey sihirbaz, öyleyse, haydi (şimdi) çağır bizim için o Yetkeni, 
ahidlediğine göre sana; şüphesiz biz (o takdirde) mutlak iletilecekleriz! 
50-  Ama o vakit kaldırdığımızda (Biz) onlardan o çileyi, o zaman onlar (bu sözlerini derhal) 
yine bozuyorlardı (7/133-135)! 
51-  Ve seslendi o Firavun (kendi) halkı içinde, ve dedi: Ey halkım, değil midir benim için  
bu Mısırın yönetimi, ve bu nehirler akıp giden altımda? Öyleyse, (hala) görmeyecek misiniz? 
52-  Yoksa ben daha iyi (değil miyim) bu kimseden, ki işte o (cinlenmiş; 26/27) bir zavallıdır? 
Ve neredeyse (doğru düzgün konuşup sözü de) açık edemiyor? 
53-  O halde, (şimdi) değil miydi atılmalı onun üzerine altından bilezikler, veya gelmeli onunla 
birlikte o melekler, yanında (muhafızlar) olarak? 
54-  Ve (böylelikle) hafife alıp küçümsedi o (kendi) halkını, ama onlar (yine de, seve seve) 
uydular ona. (Çünki) şüphesiz onlar (böylece) bir kalleşler (7/102) halkı idiler! 
55-  Ve o vakit artık (iyice) öfkelendirdiklerinde Bizi (7/133-135), (Biz de) böylece öç aldık 
onlardan; ve boğduk onları, topluca (7/136)! 
56-  Ve (böylece de) kıldık onları bir ibret, ve bir örnek (tüm) bu sonrakiler için! 
 
**  Firavunun temelde “cinlerin” varlığına inanan biri olduğunu daha önce bu Ayetten (26/27) idrak 
etmiştik; şimdi, yukarıda bu Ayette de (43/53) onun temelde “meleklerin” varlığına da inanan biri 
olduğunu görebiliriz. Ve tüm bu Firavunlar ve Mısır halklarının daha en başta o hz. Yusufun (üzerine 
Selam olsun) zamanından beri, temelde Al-lahın varlığına da inanan, ancak hz. Yusufun (üzerine Selam 
olsun) Onun tarafından gönderilmiş bir Peygamber olup olmadığı konusunda ise şüphe içinde olan  
bir Firavunlar ve Mısır halkları olduklarını böylece bu Ayetten (40/34) açıkça idrak edebilecek olmalıyız.  
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O halde, şimdi yukarıda anılan bu Firavunun da ilkin kendisinin de edinmiş olduğu o “ilahların” (7/127) 
aynen o Nuh halkının edinmiş oldukları “ilahlar” (=yani kendi zanlarınca, o bazı melekler adına temsilen 
yapmış oldukları o put heykeller) gibi olduklarını (7/127 = 71/23), ve bunun akabinde Firavunun burada 
kendisini de böylece --(bizzat o Al-lah adına, ve de bizzat o Al-lah tarafından; 40/34)-- din ve yaşam 
adına “buyruk” üretme yetkisine de mutlak ve sınırsız olarak sahip kılındığına, ve de böylelikle 
kendisinin --(muhtemelen, buna çok benzer bir mantıkta; 5/17)-- bizzat “Al-lahın tecellisi” ve bu yolla 
yine böylece de “Al-lahın ta kendisi” olduğuna da inanan (5/17) sahte bir “ilah,” ve sahte bir “rab” 
konumunda olduğunu bu Ayetlerden (26/27-29 & 79/24) açıkça idrak edebiliyor olmalıyız. Dolayısıyla, 
tüm bu Ayetlerden, yukarıdaki bu Firavunun böylelikle temelde kesinlikle “ateist” biri değil, fakat bilakis 
kendisini en ilkin mutlak o Al-lahın yolunda olarak (40/34), ve de Onun bazı meleklerinin vahyiyle 
yönlendirilip halkını şimdi böylece --(Onun adına, ve de Onun tarafından)-- mutlak olarak doğruya 
ilettiğine (=ehdi) inanan böylece sahte bir mehdi konumunda (40/29) çok bozuk karakterli ve ortak 
koşucu temelden sapkın “teist” biri olduğunu da böylelikle açıkça idrak edebiliriz. 
 
57-  Ve şimdi verildiğinde o Meryem oğlu (Đsa) böylece bir örnek olarak (4/158-159), o zaman  
senin o halkın, ondan ötürü, hemen alıkoyuyorlar. 
58-  Ve (işte), dediler (onlar): Öyleyse, (şimdi) bizim bu ilahlarımız mı (38/6) daha iyidir, yoksa 
(böylece) o mu (9/31)? Vermediler bunu senin için, sadece bir tartışma (olsun diye)! Hayır, onlar 
çekişmeci bir halktır. 
59-  Çünki (işte), değildi o (Đsa), sadece (yüce Al-laha) bir hizmetkar (19/30-36), (böylece de) 
Armağan verdiğimiz ona (5/110). Ve de kıldık (Biz) onu (böylece de) bir “örnekleme” (ileten 
Elçi olarak) (bkz. Đsa Peygamberin Sözleri 9/15, 21, 28, 30...) o Đsrail oğulları için! 
60-  Ve eğer istersek, mutlaka kılarız (Biz) sizden (=yani “insan” görünümünde) nice melekler,  
o yerin içinde --(burada böylece her ortamda bulunup, her makam ve mevkiye de gelebilerek,  
böylelikle sadece yüce Al-laha hizmet veren Onun gizli melekler ordusu; 74/31 olarak, bu 
yeryüzünde böylece de)-- görev yapıyorlar olan (6/9 & 18/65-82 & 19/17-19 & 29/33-34 & ...). 
61-  Ve (işte), şüphesiz o (=Đsa) mutlak bir bilgi -kaynağıdır- o Saat (54/1) için! (bu hususta, 
lütfen, şimdi en ilkin bkz. Đsa Peygamberin Sözleri 39/41-57) == (Kuran-Haber 17/7-8 &  
52/44-47)!  
Öyleyse, (burada) artık asla kuşkulanmayın o (Saat; 30/14-16) hakkında, ve (böylece) derhal 
izleyin beni (=Misak Elçisini; 7/158)! (Çünki) işte budur, ayakta duran bir yordam (43/43-44)! 
62-  Ve sakın şimdi (bundan) böylece alıkoymasın sizi o şeytan (6/111-113); (çünki) şüphesiz o 
size karşı açık bir düşmandır (17/62)! 
 
**  Hz. Đsanın (üzerine Selam olsun), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz 
tarafından artık böylelikle mutlak olarak gönderilmiş olan bu en kritik ve önemli “Misak 
Elçisini/Mesajını,” ve bunun hemen akabinde yakın bir gelecekte vuku bulacağı vadedilmiş olan  
o Saatin (54/1) en kritik bazı hadise ve alametlerini en Mucizevi gaybi bir tarzda halihazırda nasıl  
açıkça haber vermiş olduğuna, ve bunların bir kısmının da halihazırda zaten nasıl aynen gerçekleşmiş 
olduklarına, yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Ulaştıran Bir Mucize” dosyasını,  
ve akabinde de o “Đsa Peygamberin Sözleri” dosyasını bu bağlamda da bütünüyle ve muhakkak 
görmeliyiz, en ilkin.  
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63-  Ve o vakit geldiğinde onlara Đsa o “Açık Belgelerle” (5/110), dedi: (Đşte), muhakkak 
(böylece) getirdim (ben) size (yüce Al-lahın katından) bir “Buyuru” (3/48), ve (böylelikle de) 
açık edeyim diye sizin için o bazısını kendisi hakkında çelişkiye düştüğünüz o şeyin. Öyleyse, 
artık sakının Al-lahtan, ve (böylece) uyun bana. 
64-  Şüphesiz Al-lah, (işte), ancak Odur benim de Yetkem ve sizin de Yetkeniz; öyleyse, artık 
(böylece) hizmet edin (sadece) Ona (bkz. Đsa Peygamberin Sözleri 1/12 & 17/43-49)! Đşte budur, 
ayakta duran bir yordam (6/161)! 
65-  Ama çelişkiye düştü o tayfalar, kendi aralarında. Öyleyse, artık yazıklar olsun (şimdi)  
--19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) burada böylece yalanlayıp 
büyük nankörlük ederek-- haksızlık etmiş (39/24) o kimseler için, acıklı bir günün çilesinden 
ötürü (3/55-56)! 
66-  O halde, (şimdi) gözlüyorlar mı, illaki gelivermesini onlara o Saatin (52/44-47), ansızın,  
ve onlar (o vakit onu) farketmiyorlar (iken)? 
67-  Dostlar, o gün, (işte), onların bazısı bazısı için (artık) düşmandırlar (7/38-39), sadece 
(müstesna) böyle sakınmış olanlar (39/33-34)! 
68-  (Đşte, o vakit dedi yüce Al-lah onlara): Ey hizmetkarlarım (22/77), öyleyse, artık yoktur 
hiçbir korku sizin üzerinize bugün, ve siz artık asla hüzünlenmeyeceksiniz (35/34-35)! 
69-  O kimseler ki burada (böylece) inandılar Bizim o “Đşaretlerimize” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 6/4 = 26/5), ve oldular (böylece Ona) teslim olmuşlar (3/84-85)! 
70-  O halde, (şimdi) haydi girin o bahçeye, siz ve eşleriniz, sevinç içinde (ağırlanıyor) olarak! 
71-  Dolaşılır artık onların etrafında o altından tepsilerle, ve kadehlerle; ve orada artık  
o canların arzuladığı, ve gözlerin zevk aldığı (herşey vardır); ve siz onun içinde artık sürekli  
kalıcılarsınız! 
72-  Ve işte budur o bahçe, o şey ki artık (böylece) mirasçı kılındınız ona, (bu) “çalışıyor” (2/25) 
olduklarınızdan ötürü! 
73-  Sizin için orada artık çokça meyvalar da (vardır) (55/52, 68); onlardan da (bol bol) 
yiyeceksiniz! 
74-  Şüphesiz, (bu) cürümkarlar (7/40) ise, o batağın çilesi içinde, sürekli kalıcılardır. 
75-  Asla kaldırılmayacak onlardan (o çile), ve onlar orada --(bundan ötürü; 6/27-28)-- artık 
umutlarını (tümden) yitirmiş (olacaklardır). 
76-  Ve asla haksızlık etmedik (Biz) onlara, ve fakat onlar (kendileri) oldular --19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) burada böylece yalanlayıp büyük 
nankörlük ederek-- haksızlık ediciler (39/24)! 
77-  Ve işte, (o vakit) seslendiler (orada): Ey yönetici (Melek), öyleyse, haydi (dua edip iste 
bizim için), ki hemen kılıp bitirsin (o ölüm emrini) bizim üzerimize o Yetken! Dedi (o yönetici 
Melek): Şüphesiz siz --(burada böylece; 20/74)-- duracaklarsınız! 
78-  (Çünki) muhakkak getirdiydik (Biz) size o “Gerçeği” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/41), ve fakat sizin 
çoğunuz o “Gerçekten” --(gaddarca ve zorbaca; 22/72 & ... böylece)-- tiksinicilerdiniz (9/32-33)! 
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79-  Yoksa (şimdi) ördüler mi onlar --(Al-laha ve bu Elçisine karşı böyle)-- bir emir (8/30)? 
Öyleyse, şüphesiz Biz de --(şimdi onlara karşı böylece)-- örmekteyiz (43/41-42)! 
80-  Yoksa hesap mı ediyorlar, şüphesiz Biz asla işitmiyoruz (diye) onların o sırlarını ve 
fısıldaşmalarını (58/7)? Evet, ve o (melek) gönderilmişlerimiz de yanıbaşlarında, (böylece) yazıp 
kaydediyorlar (50/17-18). 
81-  De ki: Eğer (gerçekten) olmuş olsaydı o Pek Acıyan için (böyle) bir çocuk (19/88), ben de 
(ona) hizmet edicilerin ilki (olurdum). 
82-  Ama --(büyük bir uzaklıkla beri olup)-- saygı duyulandır o Yetkesi o göklerin ve yerin,  
o Yetkesi o tahtın (25/59), (böylece) onların (bu) nitelendirdiklerinden (19/88-93)! 
83-  Öyleyse, şimdi bırak onları dalsınlar ve oynasınlar, ta ki kavuşmalarına kadar (o) günlerine, 
o şey ki --(bu takdirde; 4/18)-- şimdi (böylece) söz veriliyorlar (3/55-56 & 44/10-16 & 8/50-51)! 
84-  Ve Odur o Kimse ki, (böylece) o gökte de -tek- Đlahtır, ve o yerde de -tek- Đlahtır (21/22)!  
Ve işte O, (böylece) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da-- en Buyurgandır, --o sağ 
tarafta da-- en Bilendir (40/2)! 
85-  Ve yüce olandır o Kimse ki, Onun içindir (tüm) yönetimi (17/111) o göklerin ve yerin, ve 
onların arasındakilerin (38/66)! Ve (yalnızca) Onun katındadır o Saatin bilgisi (33/63);  
ve --(hepiniz, buradaki bu vefatın; 16/28-29 X 32 hemen ardından, böylece ve derhal)-- Ona 
doğru döndürüleceksiniz (56/83-94)! 
86-  Ve asla malik olamazlar (şimdi) onların (böylece) dua edip çağırdıkları --(o Melek, veya  
o Peygamber)-- kimseler Onun dışında, (böyle) bir aracılığa (21/28); ancak sadece tanıklık eden 
kimselerdir onlar (bu) “Gerçeğe” (39/41), ve onlar --(artık bunu da; 20/109 en baştan beri, ve 
böylece de)-- biliyorlar olarak (37/37)! 
87-  Ama eğer (şimdi) sorarsan onlara: Kim --(yine temelde 19 kodlu, ikişerli Simetrik olarak; 
23/78 böylece de)-- yarattı onları (45/4)? Mutlaka diyorlar: Al-lah! O halde, hala nasıl (böyle) 
dönekleniyorlar (41/53-54)? 
88-  Öyleyse, --(bu Misak Elçisinin; 7/158)-- şimdi (böyle) demesine de (andolsun): Ey Yetkem, 
şüphesiz bu şahıslar (görünen o ki) asla inanmayacak (41/5) bir halktır! 
89-  Öyleyse, artık -yüz çevirip- geçiver (sen) onlardan, ve de ki: Selam (25/63-64)! Artık ileride 
bilecekler (21/1-2) (17/7-8 & 3/55-56 & 9/97-98) (16/28-29)! 
 
 
 

BÖLÜM   44 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Ha, Mim. 
2-  Öyleyse, (andolsun) o açık “Yazıta” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23)! 
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3-  Şüphesiz Biz (böylece) indirdik onu --(bu “Misak Elçisinin” üzerine; 39/23)-- böyle  
verimli kılınmış bir gece içinde (73/1-6). Şüphesiz Biz artık (böylece) uyarıcılarız (39/55-60)! 
4-  O (gece) içinde --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da, böylece sağlı & sollu-- “ayırılır” 
(17/106) o herbir buyurgan emir! 
5-  Böylece bir “Emirdir” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Emrine” bir atıftır 
burada böylece yine, en başta: 42/52) Bizim katımızdan; şüphesiz Biz (böylece) göndericileriz! 
6-  (Böylelikle de) bir “Acıma” (10/57-58) olarak Yetkenden. Şüphesiz O, ancak Odur --şimdi,  
o sol tarafta da-- en Đşitici, --o sağ tarafta da-- en Bilen! 
7-  Yetkesidir (O) tüm o göklerin (=yıldızlar, gezegenler) ve o yerin (=dünya), ve onların 
arasındakilerin (=gök taşları, bulutsular, vs.); eğer artık böylece (kesin bir inançla) odaklanıcılar 
idiyseniz (51/20-23)! 
8-  Yoktur (başka) ilah, (böylelikle) sadece O (28/70)! Hayatlandırır, ve öldürür (2/28). 
Yetkenizdir (7/54) ve Yetkesidir (7/54) (tüm) o önceki babalarınızın da. 
9-  Hayır, (ama) onlar hala --(bu “Anıştan;” 39/23 yana)-- bir tereddüt içindeler, oynayıp 
oyalanıyorlar (21/1-4)! 
10-  Öyleyse, (şimdi) gözleyip bekle (sen), o göğün açık bir Duman getireceği o günü. 
11-  Kaplayıp bürüyecektir o ahaliyi. Đşte bu, acıklı bir çiledir! 
12-  (O vakit, onlar diyecekler): Yetkemiz, (ne olur) kaldır bizden bu çileyi; çünki şüphesiz biz 
inanan (kimseleriz)!   
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından artık böylelikle mutlak 
olarak gönderilmiş olan bu en önemli ve kritik “Misak Elçisinin/Mesajının” böylece açıkça ortaya 
çıkışından bir süre sonra geleceği vadedilen bu “Dumanın,” yukarıda 12. Ayette de açıkça işaret edildiği 
üzere, temelde Al-lahın varlığına inanan, ancak şimdi buradaki bu en önemli ve kritik “Misak 
Elçisinden/Mesajından” yüz çevirerek, yüce Al-lahın katında bu açıdan şimdi böylece “Rablerini inkar 
etmiş olanlar” konumuna düşen (67/6-10) böyle yakarıcı kimselerin de (44/12) içinde bulunacağı  
(belki de, öncelikle Đsrail ve Arabistan da dahil olmak üzere, Ortadoğu merkezli) bir bölgeyi --ilk olarak, 
veya dolaylı olarak-- etkisi altına alacağını da böylelikle tahmin edebilecek olmalıyız şimdiden. 
Dolayısıyla, bu vadedilmiş “Dumanla” ilgili daha önce Zeburda hz. Davud, ve sonra hz. Đşaya 
Peygamberler tarafından verilmiş olan bu en Mucizevi ve uyarıcı gaybi haberleri de (bkz. Mezmurlar 
Zebur 37/20-22) (Đşaya 65/12-16) bu bağlamda şimdi muhakkak görmeliyiz, en ilkin! 
 
13-  Nasıl (olabilir şimdi) onlar için o “Anışlık” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışlığına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 74/31)? Çünki muhakkak 
(böylelikle) geldiydi onlara --bunu ileten-- açık bir gönderilmiş (=Misak Elçisi; 21/1-4)! 
14-  Ama yüz çevirdiler onlar bu (Elçiden), ve dediler: Muhakkak --(cin şeytanları tarafından, 
böylece)-- öğretilip bildirilen bir cinlenmiştir o (15/6)! 
15-  O halde, (şimdi) şüphesiz Biz kaldıracağız o çileyi (sizden), kısa bir sürede. Ve şüphesiz siz 
(bunun ardından, yine o “Misak Elçisinden/Mesajından” --bu Dumanı asla buna yormayıp, fakat 
bununla hiç alakası olmayan, (teist iseler) ancak Al-lahtan normal bir imtihan, veya da (ateist 
iseler) ancak doğal bir afet vs. gibi başka şekillerde yorumlanarak-- yüz çevirip) dönücülersiniz! 
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16-  O halde, --(belirli bir süre sonra)-- artık o gün, (böylece) çarptığımızda (Biz de) o en büyük 
çarpışlarla (52/44-47 & 29/40 & ...), şüphesiz Biz de öç alacaklarız! 
17-  Ve muhakkak denedik (Biz) onlardan önce, o Firavun halkını da. Ve geldiydi onlara da 
şerefli bir gönderilmiş. 
18-  (Şöyle diyerek): O halde, haydi (azat edip) verin bana Al-lahın o hizmetkarlarını (20/47)! 
Şüphesiz ben sizin için (Onun katından) güvenilir bir gönderilmişim. 
19-  Ve asla yücelenmeyin Al-laha karşı! (Çünki) işte, şüphesiz ben getirdim size (Onun 
katından) açık bir ispat (40/23-24)! 
20-  Ve şüphesiz ben (şimdi) sığındım Yetkem ve Yetkeniz (olan Al-laha), beni taşlayıp 
kovmanızdan. 
21-  Ve eğer (yine de) inanmadıysanız bana, o halde, (derhal) ayrılıp gidin benden (40/25-27). 
22-  Ve (sonra) dua edip çağırdı Yetkesini: Şüphesiz, bu şahıslar bir cürümkarlar (7/40) halkıdır! 
23-  (Ve yüce Al-lah dedi ona): Öyleyse, haydi ilerlet o hizmetkarlarımı, geceleyin! Şüphesiz siz 
izleneceklersiniz. 
24-  Ve bırak (ardında) o denizi, --(böylece yarılmış vaziyette; 26/63)-- açık (olarak); (çünki) 
şüphesiz onlar --(buna aldanıp, onların ardından hızlıca koşarlarken, orada böylece)-- boğulacak 
bir ordudur (26/64-66)! 
25-  Ve işte, (böylece) nice terkettiler (o Firavun ve ordusu) o bahçelerden ve pınarlardan. 
26-  Ve o ekinlerden, ve şerefli makamlardan. 
27-  Ve o armağanlardan, onun içinde şımaranlar oldukları. 
28-  Böylece, ve mirasçı kıldık (Biz) onlara başka bir halkı. 
29-  Ve asla ağlamadı o (Firavun ve ordusu) için o gök ve (ne de) o yer; ve artık olmadılar 
(onlar) gözletilenler (16/85)! 
30-  Ve (işte), muhakkak (böylece) kurtardık (Biz) o Đsrail oğullarını rezil edici bir çileden, 
31-  o Firavundan. Şüphesiz o (böyle) bir yüceleniciydi, aşırı gidicilerden idi (28/4-6). 
32-  Ve (ardından) muhakkak seçtik (Biz) onları --(hz. Musaya, ve de ardından gönderilmiş olan 
tüm o Đsrailoğlu Peygamberlerine verilmiş o Kitapların; 2/87 içinde mevcut olan)-- bir “Bilgi”  
üzere, (şimdi) tüm o kalabalıkların da --(bunu böylece oralarda da görüp; 26/196-197 
faydalanması)-- için/üzere! 
33-  Ve işte, verdik (şimdi) onlara --(yanlarında olan o “Bilgiyi” artık burada böylece yerine 
getirip mutlak doğrulayan; 2/41)-- o “Đşaretlerden” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), 
içinde artık --(böylece onlar için de)-- açık bir test olan (4/161 X 4/162)! 
34-  Şüphesiz, bu şahıslar ise (şimdi) hala diyorlar: 
35-  Değildir o, sadece (buradaki) o ilk ölümümüz; öyleyse, asla değiliz biz --(buradaki o vefatın 
hemen ardından, öte tarafta, o Cehennemde, veya o Cennette, tekrar böylece ve derhal)-- dirilip 
yayılacaklar (16/28-29 X 32)! 
36-  Öyleyse, haydi --(şimdi, öte taraftaki o Cehennemden, veya o Cennetten derhal çağırıp)-- 
getirin o babalarımızı, eğer doğrular idiyseniz! (=36/31-32) 
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37-  Peki, (şimdi) onlar mı daha iyidir, yoksa o Tubba halkı, ve onlardan önceki o kimseler mi? 
Yıkıma uğrattık (Biz) onları; (çünki) şüphesiz onlar da (böyle) cürümkarlar (7/40) idiler! 
38-  Ve yaratmadık (Biz) o gökleri ve yeri, ve onların arasındakileri, oynayıp oyalanıcılar  
(olalım diye). 
39-  Yaratmadık (Biz) onları, sadece (böyle) bir Gerçek üzere (45/22); ve fakat onların çoğu 
(bunu) hala bilmiyorlar! 
40-  Şüphesiz, artık o Ayırt Etme günü onların --(böylece hesaba çekilmek üzere; 78/17-30 
belirlenmiş)-- zamanlarıdır, topluca. 
41-  (O) gün, artık (Al-lahın azabına karşı) asla koruyamayacaktır hiçbir (dost, arkadaş) rehberci 
diğer bir (dost, arkadaş) rehberciyi, hiçbir istemle (35/18); ve onlar artık asla yardım 
edilmeyeceklerdir. 
42-  Sadece kime acırsa Al-lah (7/156) --(işte, onlar böylece kurtuluşa ereceklerdir; 78/31-36)! 
Şüphesiz O, ancak Odur --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da-- en Üstün,  
--o sağ tarafta da-- en Acıyan (41/2)! 
43-  Şüphesiz, o dikenler ağacı, 
44-  yiyeceği (olacaktır) o (her) pek suçlunun (45/6-7)! 
45-  Asit gibi kaynar o karınların içinde; 
46-  kaynaması gibi o sıcak suyun. 
47-  O halde, (şimdi) derhal yakalayıp alın onu, ve sürükleyip atın onu o korlu alevin  
(tam) orta yerine! 
48-  Sonra dökün onun başının üstüne o kaynar suyun çilesinden. 
49-  Tad bakalım (şimdi)! (Çünki) şüphesiz sen, (işte) sen --(kendi zannınca, Al-lah katında,  
ve/veya insanların önünde, böylece)-- pek üstün, pek şerefli (6/71 & 19/77-78 & ...) idin? 
50-  O halde, (işte), şimdi şüphesiz bu, kendisi hakkında (böylece) kuşkulanıyor olduğunuz 
(22/55) o (şeydir)! 
51-  Ama (işte) şüphesiz, (böylece) sakınanlar (39/33) ise (şimdi) güvenli bir makamdadırlar; 
52-  o bahçelerin ve pınarların içinde. 
53-  Giyinirler (orada) hafif ipekten ve parlak atlastan; karşılıklı -oturmuşlar- (37/44) olarak. 
54-  Böyledir; ve (işte), --(kendilerine her an servis yapmak üzere)-- eşleştirdik (Biz) onları 
(şimdi) o (garson) yarenlerle de, iri gözlü. 
55-  (Böylece) çağırıp isterler orada o her meyvadan, (her an) güvenlik içinde (yaşayanlar) 
olarak! 
56-  Artık (bir daha) asla tatmayacaklar orada ölümü, sadece --(bu dünyada tatmış oldukları)--  
o ilk ölüm (21/35) dışında. Ve (böylece) sakındı (Al-lah) onları (orada) o korlu alevin çilesinden! 
57-  Bir “Lütuftur” (10/57-58) Yetkenden! Đşte budur, o koca başarıya eriş! 
58-  Ve işte, şimdi (böylece) mutlak kolaylaştırdık (Biz) onu senin o --19 kodlu, Matematik-- 
dilinle, ta ki onlar artık “Anış” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” bir 
atıftır burada böylece yine, en ilkin ve de hassaten: 39/23) alsınlar! 
59-  Öyleyse, artık sen (böylece) gözleyip bekle (44/10-16); şüphesiz onlar da (böylece) gözleyip 
bekleyenlerdir (52/30-31)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Ha, Mim. 
2-  Bu “Yazıtın” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada 
böylece yine, en başta: 39/23) indirilmesi o Al-lahtandır; --şimdi, o sol tarafta da-- en Üstün,  
--o sağ tarafta da-- en Buyurgan! 
3-  Şüphesiz, o göklerin ve yerin içinde mutlak “Đşaretler” (=19 kodu ile taçlandırılmış o  
en özgün Fibonacci dizisine göre, yüce Rabbimiz tarafından yine böylece en üstün 
“Matematiksel Hesaplamalar” üzere ikişerli, Simetrik “eşler” halinde yaratılmış o muazzam 
galaksiler, spiraller, ve dağlar, vadiler, ve su ve rüzgar dalgaları, ....) vardır, artık (böylece) 
inananlar (41/53-54) için! 
4-  Ve o (kendi) yaratılışınızın içinde de, ve o türetip yaydığı (tüm) o canlılarda da  
“Đşaretler” (=yine 19 kodu ile taçlandırılmış o en özgün Fibonacci dizisine göre, yüce Rabbimiz 
tarafından yine böylece en üstün “Matematiksel Hesaplamalar” üzere ikişerli, Simetrik “eşler” 
halinde yaratılmış o muazzam organlar, kemik yapıları, DNAlar, ....) vardır, artık böylece  
(kesin bir inançla) odaklanan (51/20-21) bir halk için! 
5-  Ve ard arda gelmesi --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da-- o “gecenin” ve o “gündüzün,”  
ve --şimdi, yine orada da-- indirmesi Al-lahın gökten bir “besini” (2/25), ve de (böylece) 
“hayatlandırması” onunla o yeri, ölümünün peşinden (7/57), ve de --yine orada da, böylece  
sağlı & sollu-- yönlendirilmesi de o “rüzgarların” (34/12) (diğer) “Đşaretlerdir,” artık (böylece) 
akleden (57/17) bir halk için! 
6-  Đşte, bunlar (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli “kelimelerin/harflerin”  
o hepsine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 2/25) Al-lahın o “Đşaretleridir” (3/7), burada 
(böylece) aktarıyoruz (Biz) onları senin üzerine, (böylelikle) bir “Gerçek” (39/41) olarak!  
Öyleyse, artık hangi anlatıya, Al-lahın ve (bu) “Đşaretlerinin” peşinden, (böylece) hala 
inanacaklar (2/78-79 & 3/78 & 6/112-113 & ...)? 
7-  O halde, artık yazıklar olsun (böyle) her pek dönekleyici, pek suçluya! 
8-  Đşte, işitiyor (şimdi) Al-lahın o “Đşaretleri” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) aktarılıyor iken 
kendisine, sonra (bunları inkarcılıkta) ısrar ediyor, büyüklenerek, sanki onları hiç işitmemiş gibi!  
Öyleyse, artık müjdele (sen) onu, acıklı bir çileyle! 
9-  Ve işte, öğrenip bildiği zaman şimdi (bu) “Đşaretlerimizden” (6/4 = 26/5) (her hangi) bir 
istemi, (derhal) edindi onları bir alay konusu! O şahıslar, (işte), onlar için --(bundan ötürü,  
Al-lahın katında kendilerini aynen böylece ve ebeden; 18/57 alaya alıp)-- rezil edici bir çile 
(40/40) (var olacaktır)! 
10-  Ve arkalarından o batak. Ve (Al-lahın azabına karşı) asla koruyup muaf kılamayacak onları 
o kazandıkları (23/55-56), hiçbir istemle, ve (ne de) Al-lahın dışında edindikleri o rehberler 
(18/102)! Ve işte, onlar için --(bu takdirde; 4/18 artık böylece)-- koca bir çile (var olacaktır)! 
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11-  Đşte bu, bir “Đletidir” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” bir  
atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23); ve (ama) hala inkar etmiş o kimseler Yetkelerinin  
(bu) “Đşaretlerini” (6/4 = 26/5), onlar için --(bu takdirde; 22/72 artık böyle)-- bir çile (var 
olacaktır), acıklı bir iğrençlikten (22/19-22)! 
12-  Al-lahtır o Kimse ki (böylece) amade kıldı sizin için o denizi, akıp gitmesi için o gemilerin 
onun içinde, Kendi emriyle, ve şimdi (böylece de) aramanız için Onun o “Lütfundan” (40/80); ve 
ta ki siz şükredesiniz! 
13-  Ve (böylece de) amade kıldı sizin için o göklerin içindekileri, ve o yerin içindekileri, 
topluca, (böylelikle) Kendisinden (bir Lütuf olarak).  
Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak “Đşaretler” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7) vardır, 
(bunları) düşünüp gören bir halk için! 
14-  O halde, haydi (şimdi) böylece inanmış (2/25-26) o kimselere bildir: (Şimdi) bağışlasınlar 
onlar hiç (dikkate alıp) ummayan o kimseleri Al-lahın (bu) günlerini (44/10-16 & 45/34-35)! 
Çünki O --(o vakitleri geldiğinde, artık böylece)-- karşılığını verecektir o (her) bir halkın, (bu) 
kazanıyor olduklarından ötürü! 
15-  Öyleyse, (şimdi) her kim “çalışırsa” (böyle) bir Düzelticilik (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru herbir “çalışmaya”   
bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26), artık kendi canı içindir; ve her kim de (böyle) 
“çirkinlik” ederse (9/37), artık kendi aleyhinedir! Sonra --(hepiniz, buradaki o vefatın hemen 
ardından, buna göre böylece ve derhal)-- Yetkenize doğru döndürüleceksiniz (16/28-29 X 32)! 
16-  Ve muhakkak verdik (Biz) Đsrail oğullarına o Yazıtı ve o Buyruğu (=Tevrat, ve içindeki  
tüm o Đlahi Buyruklar; 5/44-45) ve o havadisçiliği (2/87), ve besledik onları o temiz olanlardan;  
ve (böylece de) lütuflandırdık onları (tüm) o kalabalıkların üzerinde (2/47, 122). 
17-  Ve de verdik onlara o Açık Belgeleri o “Emirden” (bkz. Tevrat-Tesniye 32/1-2)  
(Đşaya 55/1-3 & 55/10-13) (Hoşea 14/6-10)! Ama çelişkiye düşmediler onlar, sadece (şimdi) 
o “Bilginin” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Bilgisine” bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin ve de hassaten: 4/166) onlara gelmesinin peşinden, bencillikten ötürü 
kendi aralarında (2/90-91)! (Öyleyse) şüphesiz, Yetken --(bu Kendi “buyruğuna” göre)-- kılıp 
bitirecektir artık onların arasında, o kalkış gününde, onun hakkında şimdi (böylece) aykırılığa 
düşüyor oldukları (bu şeyde) (4/161 X 4/162)! 
18-  Sonra işte, (böylece) kıldık seni (burada) bir Kanun üzerinde --(yukarıda en öncelikle 
Tevratta, ve onun ardından indirilmiş tüm o nebevi Kitaplarda da, en Mucizevi bir tarzda böylece  
açıkça işaret edilip haber verilmiş olan)-- o “Emirden” (bkz. 2/25-27 & 14/24-25)! Öyleyse, artık 
(mutlaka) izle (sen) onu; ve asla izleme o heveslerini (bunu) hala bilmeyen o kimselerin. 
19-  (Çünki) şüphesiz onlar --(bu takdirde; 13/37)-- asla koruyup muaf kılamazlar seni Al-lahtan, 
hiçbir istemle (2/120)! Ve şüphesiz --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” 
(39/23) burada böylece yalanlayıp büyük nankörlük etmiş olan-- o haksızlık ediciler (39/24), 
(işte), artık onların bazısı rehberleridir bazısının. Ve Al-lah ise (böylece) -tek- Rehberidir (7/196)  
(bu) sakınanların (39/33)! 
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20-  Đşte bunlar, “Görsel Belgelerdir” tüm o ahali için, ve bir “Đletidir” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23) ve de  
bir “Acımadır,” artık böylece (kesin bir inançla) odaklanacak (13/2) bir halk için! 
21-  Ama yoksa (şimdi) sandılar mı (böylece) işlemiş o kimseler (bu) çirkinlikleri (29/4) 
kılacağımızı onları (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara”  
bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler gibi? Aynı mı (olacak) o hayatları ve 
ölümleri (16/28-29 X 32)? Öyleyse, ne çirkindir (bu) buyruk verdikleri (37/154-157)! 
22-  Ve (işte), yarattı Al-lah o gökleri ve yeri bir gerçek (olarak); ve ta ki (sonunda) karşılığı 
verilsin (diye) o her cana, o (kendi) kazandıklarına (2/81-82) göre! Ve onlar asla haksızlığa 
uğratılmayacaklar (40/17, 40)! 
23-  Ama gördün mü (şimdi) edinmiş o kimseyi kendi hevesini (böylece) kendi ilahı (25/43),  
ve --(ilkin, onun bu kendi gaddarlığı; 41/5 ve kalleşliğinden; 2/26 ötürü)-- saptırdı onu Al-lah 
(böyle) bir bilgi üzere (7/146)! Ve (bundan ötürü), şimdi mühür koydu onun işitmesi ve kalbi 
üzerine, ve kıldı onun gözleri üzerine de bir perde (18/57)! Öyleyse, --(ilkin, kendisi bu kendi 
gaddarlığından; 41/5 ve kalleşliğinden; 2/26 böylece ve derhal vazgeçmediği sürece; 4/17)-- kim 
iletebilir (39/23) artık onu, Al-lahın ardından? O halde, hala “Anış” (=39/23) almayacak mısınız? 
24-  Ve dediler: Değildir o, sadece bu yakın hayatımız; --(burada, bir nesil olarak)-- ölürüz, ve  
--(çocukları vasıtasıyla, yeni bir nesil olarak)-- hayatlanırız. Ve (böylece de) yıkıp öldürmüyor 
bizi (burada), sadece o zaman! Ve (işte), yoktur onlar için bunun hakkında (=16/28-29 X 32) 
hiçbir bilgi. (Dolayısıyla), değildir onlar, sadece hala (böyle) sanıyorlar. 
25-  Ve (işte), aktarıldığı zaman (şimdi) onların üzerine o apaçık “Đşaretlerimiz” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece 
yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), olmadı onların tartışma delilleri, sadece demeleri: O halde, haydi 
getirin (şimdi) --(öte tarafta, o Cehennemde, veya o Cennette halihazırda böylece yaşıyor 
olduklarını; 16/28-29 X 32 iddia ettiğiniz)-- o atalarımızı, eğer doğrular idiyseniz! 
26-  De ki: Al-lah (burada) hayatlandırıyor sizi, sonra öldürüyor sizi, sonra --(buradaki o vefatın 
hemen ardından, öte tarafta, o Cehennemde, veya o Cennette, o daha önceden vefat edip gitmiş 
atalarınızla da derhal biraraya getirerek böylece de orada derhal)-- topluyor sizi (7/37-39),  
ta ki --(ileride bu evrenin yine yüce Al-lah tarafından ilkin böylece toptan çökertilip kapatılacağı, 
ve hemen ardından tekrar açılacağı o nihai)-- kalkış gününe kadar (39/68-70), olmayan (hiç) 
şüphe onun içinde. Ve fakat ahalinin çoğu (bunu) hala bilmiyorlar! 
27-  Ve Al-laha aittir yönetimi (17/111) (tüm) o göklerin ve yerin. Ve (o) gün, artık kalkıp 
koptuğunda o Saat (33/63), işte, o gün, artık (tümden) kaybedecek (bu) sahteciler (29/52)! 
28-  Ve göreceksin (o vakit) o her kitleyi, diz çökmüş (olarak); o her kitle çağırılacak o kendi 
Yazıtına (5/44 & 5/47 & 5/48 & 5/68) doğru! (Ve şöyle denilecek onlara): Đşte, bugün karşılık 
göreceksiniz, ancak (bu) “çalışıyor” olduklarınıza (32/19-20) göre! 
29-  (Đşte), bu Yazıtımız da konuşuyor (şimdi) sizin üzerinize, (bu) “Gerçek” (39/41) ile/üzere!  
Şüphesiz Biz kayıt ediyor idik (tüm) o “çalışıyor” olduklarınızı (41/40 & 13/33 & 9/37 & ...). 
 
 
 
 



Bölüm  45 & 46           504 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
30-  Ve ama şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara” bir atıftır 
böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler; (işte), girdirmektedir (şimdi) onları Yetkeleri  
o Acımasının (4/175) içine. Đşte budur, o açık başarıya eriş! 
31-  Ve ama şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimselere (yüce Al-lah şöyle der): Peki,  
değil miydi Benim o “Đşaretlerim” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) aktarılıyor size; 
ama (bunlara karşı) büyüklendiniz (siz), ve (böylece) oldunuz bir cürümkarlar halkı! 
32-  Ve denildiğinde (size): Şüphesiz, Al-lahın o “sözü” (31/8-9) bir gerçektir! ve o Saat (33/63), 
yoktur hiç şüphe onun hakkında! Dediniz: Asla idrak etmiyoruz biz (böyle bir) Saati (30/14-16)!  
Ancak sanıyoruz, sadece (sizin aleyhinizde böyle) bir sanıyla (26/186); ve asla değiliz biz  
(böyle bir şeye inanıp) odaklanacaklar! 
33-  Ve açığa çıktı (şimdi) onlar için (bu) “çalıştıklarının” (tüm) o çirkinlikleri (41/40 & 13/33 & 
9/37 & ...), ve (böylece de) sarıp kuşattı onları (bu) alay ediyor oldukları (Đlahi uyarılar; 6/5)! 
34-  Ve (yüce Al-lah tarafından) denildi (onlara): Öyleyse, (işte), bugün (Biz de) unutacağız sizi,  
sizin (böylece) unuttuğunuz gibi (18/57) kavuşmayı bu gününüze! Ve artık barınma yeriniz  
o ateştir, ve yoktur artık sizin için hiçbir yardımcı (7/197)! 
35-  Bu, çünki şüphesiz siz edindiniz Al-lahın o “Đşaretlerini” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) 
bir alay konusu, ve (böylece) kandırdı sizi o yakın hayat (31/33). O halde, bugün onlar --(bundan 
ötürü; 6/27-28)-- artık asla çıkarılmayacaklar oradan, ve de asla hoş görülmeyecekler! 
36-  Öyleyse, Al-lah içindir (tüm) övgü (28/70), o göklerin Yetkesi, ve o yerin Yetkesi; (tüm) o 
kalabalıkların Yetkesi (7/54)! 
37-  Ve (yalnızca) Onun içindir büyüklük o göklerde de ve o yerde de; ve işte O, (böylece)  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da-- en Üstündür, --o sağ tarafta da--                           
en Buyurgandır (45/2)! 
 
 

BÖLÜM   46 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Ha, Mim. 
2-  (Bu) “Yazıtın” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır  
burada böylece yine, en başta: 39/23) indirilmesi o Al-lahtandır; --şimdi, o sol tarafta da--                  
en Üstün, --o sağ tarafta da-- en Buyurgan! 
3-  Yaratmadık (Biz) o gökleri (=yıldızlar, gezegenler) ve o yeri (=dünya), ve onların 
arasındakileri (=gök taşları, bulutsular, vs.), ancak bir gerçek (6/73) olarak, ve adı konulmuş  
bir süre için (21/104). Ama şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler (hala)  
bu “uyarıldıklarından” (34/46) yüz çevirenlerdir! 
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4-  De ki: O halde, (şimdi) gördünüz mü --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “yetkeler” 
olarak)-- isteyip çağırdığınız o kimseleri Al-lahtan başka (9/31 & 3/80 & 41/37 & ...); o halde,  
haydi gösterin bana, nedir o yarattıkları onların o yerden, yoksa onlar için bir ortaklık mı var  
o göklerin içinde? Öyleyse, haydi getirin bana bir Yazıtı bundan önceki (3/3-4), ve de (böyle) 
“Bilgiden” bir iz (6/148), eğer --(şimdi Tevrata, Đncile, ve Kurana da tamamen aykırı olan  
bu sapkın uygulamalarınızda 9/31)-- doğrular idiyseniz! bkz. (Tevrat-Tsny. 32/37-39)  
(Đncil-Matta 15/6-9) (Kuran-Şura 42/21)! 
5-  Öyleyse, (şimdi) kim daha sapkın olabilir --(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “aracılar” 
olarak)-- dua edip çağıran kimseden Al-lahtan başka (böylece, bu kimseleri; 10/18) asla  
yanıt veremeyecek olan kendisi için, o kalkış gününe kadar? Ve onlar (zaten) şimdi onların  
(bu) çağırışlarından (tamamen) habersizlerdir (16/21). 
6-  Ve de (o kalkış gününde), biraraya toplandığı zaman (tüm) o ahali, (zaten) olacaklar onlar 
bunlara düşmanlar, ve olacaklar bu hizmetkarlıklarını da (böylece şiddetle reddedip) inkar 
ediciler (bkz. Tevrat-Tsny. 4/2 X 31/29) (Đncil-Matta 4/10 X 7/22-23) (Kuran-Şura 42/10 X  
Cin 72/20-23 & Furkan 25/30)! 
7-  Ve işte, (şimdi) aktarıldığı zaman onların üzerine o apaçık “Đşaretlerimiz” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece 
yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), dediler şimdi (böylece) inkar etmiş o kimseler (bu) “Gerçek” (39/41) 
için, onlara geldiği vakit: Bu, (ancak) açık bir sihirdir (21/2-4)! 
8-  Yoksa (hala) diyorlar mı (onlar): Kendisi uydurdu onu? De ki: Eğer ben uydurmuş (olsaydım) 
onu, artık malik olamazdınız (siz) benim için Al-lahtan (gelmiş olacak böyle bir mühürlemeye  
karşı; 42/24), hiçbir istemle. Ama (işte) O, en bilicidir (şimdi) sizin (böylece) onun içine 
daldıklarınızı (2/78-79 & 3/78 & 6/112-113 & ...)! O halde, artık O yeter (böylece) bir Tanık 
(olarak) benim ve sizin aranızda (4/166)! Ve O, --(şimdi bu takdirde; 6/54 böylece)--                                       
en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
9-  De ki: Asla değilim (ben) bir türedi --(şimdi temelde farklı konuşan tüm o evvelki)-- 
gönderilmişlerden (41/43), ve (dolayısıyla), asla idrak edemem ben de --(burada yarın)--                              
ne yapılacağını bana, ve size (7/188 & 17/54). Ancak (şimdi) muhakkak izliyorum (ben), 
(böylelikle) sadece --(yüce Al-lah katından)-- (bu) esinleneni bana doğru (43/43-44)! Ve (işte), 
değilim ben, artık ancak (böylece) açık bir uyarıcı (34/46)! 
10-  De ki: Peki, (şimdi) gördünüz mü, eğer o --(Đleti; 39/23 böylece)-- Al-lahın katından ise,  
ve siz (buna rağmen) inkar ettiyseniz onu, ve tanıklık ettiyse Đsrail oğullarından bir tanık (dahi)  
onun bir nüshası üzerine, ve de --(buna binaen; 6/92, 154)-- şimdi böylece inandıysa (4/162),  
ama (siz) yine de büyüklendiyseniz? O halde, şüphesiz (artık) Al-lah --19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine, en ilkin-- asla “iletmez” 
(böyle) haksızlık ediciler (39/23-24) halkını! 
11-  Ve (ama) dediler şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler (böylece) inanmış  
(2/25-26) o kimseler hakkında: Eğer o --(Đleti; 39/23 böylece)-- gerçekten olmuş olsaydı  
(yüce Al-lah katından indirilmiş) bir “Đyilik” (16/30), onlar asla yarışıp geçemezlerdi bizi onda!  
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Ve ama işte, --(şimdi, yine ilkin bu kendi gaddarlık; 41/5 ve kalleşliklerinden; 2/26-27 dolayı)-- 
asla “iletilmediklerinden” (39/23) ötürü onunla, diyecekler: Bu, ancak --(önceki o Bahailerin vs. 
uydurduğu)-- eski bir dönekliktir (23/83)! 
12-  Ve (işte), o --(Đletinin; 39/23)-- öncesinde Musanın o Yazıtı vardır, (böylece) bir Öncü ve  
bir Acıma olarak (bkz. 6/154)! O halde, işte (şimdi) bu, (böylece) bir “Yazıttır” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada böylelikle yine, en ilkin  
ve de hassaten: 39/23), artık böylece -yerine getirip- doğrulayıcı olarak (bu hususta, lütfen, şimdi 
en başta yine bkz. Musa Peygamberin Sözleri 18/18-19 = 32/1-4 & 24/18, 22), Arapça bir dille 
(26/198-199), ta ki (şimdi) uyarması için (böylece) haksızlık etmiş (39/24-26) o kimseleri;  
ve de bir Müjde olarak --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler en güzel Anlatısı 
(39/23) üzerinde böylelikle erdemlice çalışarak burada yine, en ilkin-- (tüm) o güzellik ediciler 
(39/34) için! 
13-  Şüphesiz, (şimdi) demiş o kimseler: Yetkemiz artık (böylelikle) ancak Al-lahtır (42/10), 
sonra da (böylece) dosdoğru gitmişler (11/112); artık yoktur korku onların üzerine, ve onlar asla 
hüzünlenmeyeceklerdir (35/34)! 
14-  (Çünki) o şahıslar o bahçenin arkadaşlarıdır, artık (böylece) sürekli kalıcılar (olarak) onun  
içinde (35/33-35); (böylelikle) bir ödül olarak, (bu) “çalışıyor” (2/25) olduklarından ötürü! 
15-  Ve (işte), salık verdik (Biz) o insana (böylece) o ana babasına karşı güzel davranışı  
(17/23-24). Taşıdı onu annesi, zahmet içinde, ve doğurdu, zahmet içinde. Ve onun (ana karnında) 
taşınması ve de (sonra) sütten kesilmesi --(ana rahminde böylece tam bir insan şeklinde 
biçimlendirilip, orada kendisine böylece de o “ruhun” üflenmesinden itibaren (bkz. 32/8-9) 
burada böylece ortalama altı ay, ve de sonra dışarıda o tam süt emme dönemi olan o yirmi dört 
ay (bkz. 2/233) ile birlikte, böylece toplam)-- otuz aydır!  
 
**  Yukarıdaki bu Ayette, bir kimsenin o ana rahminde artık böylece tam bir “insan” (=elinsan) olarak,  
ve de böylece o “ana babasına” (=valideyhi) ait tam bir “çocuk” (=veled) olarak tanımlandığı dönemin 
kendisine o ana rahminde yüce Al-lah tarafından böylece o “ruhun” üflendiği (bkz. 32/8-9) o 76. (=19x4) 
günden itibaren (77/21-23) başlamakta olduğunu da böylelikle açıkça idrak etmiş olmalıyız. Burada daha 
sonra, o tam hamilelik döneminin son, yani 266. (=19x14) gününe kadar (77/21-23) yaklaşık 6.2 aylık bir 
dönem kalmış olması, yukarıdaki Ayette yüce Rabbimizin orada sonunda (toplam) “otuz ay içindedir” 
demeyip de, sadece (toplam) “otuz aydır” gibi genel/esnek bir ifadeyi kullanmasıyla, burada böylece bu 
küçük küsürata da rahatça olanak tanıyan en özgün bir ifade olması açısından da gayet önemlidir burada. 
 
(Sonra) nihayet ulaştığı zaman (o insan) o erginlik dönemine, ve ulaştığında o kırk seneye, dedi: 
Yetkem, öyleyse, lütfen (şimdi) sevket beni, şükredeyim diye o Armağanına (16/18), o şey ki 
armağan ettin benim üzerime, ve o ana babam üzerine, ve “çalışayım” diye bir Düzelticilik için  
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru 
herbir “çalışmaya” da bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26), Senin ondan hoşnut 
olacağın (98/7-8)! Ve (lütfen), düzeltili kıl benim için o soyum içinde de (52/21)! Şüphesiz ben 
artık --(böylece, bu kırkıncı yaşın olgunluğu içinde de, -yine- ve tamamen)-- dönüp yöneldim 
Sana; ve şüphesiz ben artık --(böylece de, -yine- ve tamamen Sana)-- teslim olanlardanım (3/84)! 
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16-  O şahıslar o kimseler ki, (işte), Biz de (bundan ötürü) artık kabul edeceğiz onlardan  
(böylelikle) en güzelini o “çalıştıklarının” (2/25), ve affedip geçeceğiz --(onda kasıtsız olarak, 
böylece hatayla işlemiş olabilecekleri)-- (tüm) o “çirkinliklerinden” (39/35); onlar artık  
o bahçenin arkadaşları içindedirler! (Bir) doğruluk “sözüdür” (bu), o şey ki artık --(burada  
yüce Al-lah tarafından böylece de)-- söz veriliyor oldular (31/8-9)! 
17-  Ama o kimse ki (şimdi) dedi o (kendi) ana babasına: Öf, sizin ikinize! Çünki (hala) söz mü 
veriyorsunuz bana --(buradaki bu vefatın hemen ardından, öte tarafta, o Cehennemde, veya  
o Cennette; 16/28-29 X 32 diri olarak derhal ve böylece hayata)-- çıkarılacağımı (36/48-54),  
ve muhakkak --(burada o mezarda çoktan çürüyüp)-- gitmiş iken (nice) nesiller benden önce 
(45/25)? Ve onların ikisi yakarıyorlardı Al-laha, (ona şöyle diyerek): Yazıklar sana, --(aklını ve 
vicdanını gereğince kullanarak; 40/67 derhal)-- inan! (Çünki) şüphesiz, Al-lahın o “sözü” (9/111) 
(böylece) bir gerçektir! Ama diyordu o: (Hayır), değildir bu, sadece o öncekilerin (=o önceki 
Bahailer vs.) uydurma tarzları (23/83)!  
18-  O şahıslar o kimseler ki, işte, (bundan ötürü) böylece hak oldu (şimdi) onların aleyhine  
(bu) “Deyiş” (27/84-85); dolayısıyla, --(bu takdirde; 4/18)-- onlar artık --(buradaki bu vefatın 
hemen ardından, öte tarafta, böylece ve derhal o Cehennemde; 16/28-29)-- o kitleler içinde 
(olacaklardır), muhakkak (böylelikle) geçmiş olan kendilerinden önce, o cinlerden ve insanlardan 
(7/37-38)! Şüphesiz onlar (orada) artık (böylece) oldular kaybedenler! 
19-  Ve şimdi (orada) onların hepsi için dereceler (vardır), (bu) “çalıştıklarına” (23/63 & 41/40 &  
13/33 & 9/37 & ...) göre; ve artık yerince ödeyecektir (Al-lah) orada onlara (bu) “çalışmalarının”  
karşılığını, ve onlar asla haksızlığa uğratılmayacaklar (40/17, 40)! 
20-  Ve (o) gün, artık sunulduğunda şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler o ateşin 
üzerine, (şöyle denilecek onlara): Đşte, --(böylece o şeytanın izinde yürüyüp; 17/64 harcayarak)-- 
tükettiniz siz (tüm) o zenginliklerinizi (böylece de) o yakın hayatınız içinde (8/36), ve  
(böylece de) geçimlendiniz onlarla (9/69). Öyleyse, bugün (artık) cezalandırılacaksınız (siz)   
rezil edici bir çileyle, (böylece) büyükleniyor (39/59) olduğunuzdan ötürü o yerin içinde  
(bu) “Gerçeğin” dışındakilere (45/6-7) dayanarak, ve (böylece de) kalleşlik ediyor (2/26-27) 
olduğunuzdan ötürü! 
21-  Öyleyse, hatırlayıp an (şimdi) o Ad (halkının) kardeşi (Hudu); hani, bir zaman uyardıydı  
o (kendi) halkını o Kumlu yörede -ve muhakkak geçmiş iken (birçok) uyarıcılar, onun önünden 
ve ardından da- (şöyle diyerek): Öyleyse, artık asla hizmet etmeyin (başkasına), ancak 
(böylelikle) sadece Al-laha (12/40)! Çünki (aksi takdirde) şüphesiz ben (şimdi) korkuyorum  
sizin üzerinize, koca bir günün çilesinden! 
22-  Dediler (onlar): Yani (şimdi) geldin mi sen bize, böylece dönekletmen için bizi o 
ilahlarımızdan (71/23 & 41/14 & ...)? Öyleyse, haydi derhal getir bize o --(buna karşılık Al-lah 
katından bir azap olarak tehdit edip)-- söz verdiğini bize, eğer doğrulardan idiysen! 
23-  Dedi (Hud): O --(vadedilen azapla ilgili)-- bilgi (şimdi) yalnızca Al-lahın katındadır! Ve ben 
sadece ulaştırıyorum size, ancak kendisiyle gönderildiğim (bu Uyarıyı; 46/21); ve fakat şüphesiz 
ben görüyorum sizi hala (böylece) cahillik ediyor (olan) bir halk olarak (41/14-15)! 
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24-  Ve (işte), o vakit gördüklerinde (artık) onu geniş bir bulut (olarak), önden yönelmiş (halde) 
vadilerine, dediler (onlar): Đşte bu, geniş bir buluttur, bol yağış verecek (olan) bize! Hayır,  
(işte) o, acele ettirdiğiniz (şeydir) onu: Bir fırtına, onun içinde acıklı bir çile (olan); 
25-  darmadağın edecektir o her istemi, Yetkesinin emriyle! Ve (böylece) sabahladılar (onlar) 
(başka hiçbir şeyleri) görünmez (olarak), sadece o yerleşkeleri. Çünki (işte), böylece 
cezalandırırız (Biz) o cürümkarlar (7/40) halkını! 
26-  Ve muhakkak yerleşik kılmıştık (Biz) onları, sizi de (şimdi) onun içinde yerleşik kıldığımız 
gibi; ve vermiştik onlara da işitme ve görme (organları) ve zihinler. Ama (asla) koruyup zengin 
kılmadı onları o --iki taraflı-- işitme ve görme (organları) ve zihinleri (=beyinleri), hiçbir istemle; 
çünki inatla didiniyor oldular onlar Al-lahın o --şimdi, yine burada da böylece o iki taraflı-- 
“Đşaretlerine” (29/47, 49) karşı! Ve (sonra) sarıp kuşattı onları kendisiyle alay ediyor oldukları  
o (Đlahi uyarılar; 6/4-5)! 
27-  Ve işte, (şimdi) muhakkak yıkıma uğrattık (Biz) o etrafınızdakileri de, o şehirlerden (29/67).  
Ve işte, (böylece) yayıp verdik (burada) o “Đşaretleri” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7), ta ki 
onlar --(daha sonra, artık vakit böylece çok geç olmadan; 6/158 & 63/10-11 şimdi)-- derhal 
(Bize) dönsünler! 
28-  Öyleyse, değil miydi (o yıkıma karşı) yardım etmeli onlara edindikleri o kimseler  
Al-lahtan başka, --(kendilerini böylelikle güya yüce Al-laha yakınlaştırdıklarını iddia edip; 39/3 
böylece edindikleri)-- yakınlık ilahları (9/31 & 21/29 & ...) olarak? Hayır, uzaklaşıp kayboldular 
onlar (şimdi) onlardan (2/166-167 & 35/14 & ...)! Çünki bu, ancak --(en baştan beri, böylece)-- 
onların (kendi) döneklikleridir, ve uyduruyor oldukları (39/3)! 
29-  Hani, bir zaman çevirip yönelttiydik (Biz) sana doğru o cinlerden bir ekibi, işitmeleri için  
o “Okunuşu” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 36/69). Ve o vakit hazır olduklarında ona, dediler: Susun! ve o vakit 
(kendilerine) aktarılıp bitirildiğinde (o “Okunuş;” 36/69), derhal döndüler kendi halklarına 
doğru, uyarıcılar (olarak).                   
30-  Dediler: Ey halkımız, (işte), şüphesiz biz işittik bir “Yazıt” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23) indirilmiş 
olan o Musanın peşinden, (böylece) -yerine getirip- doğrulayıcı (olarak) o kendinden öncekini 
(bkz. Musa Peygamberin Sözleri 18/18-19 = 32/1-4 & 24/18, 22)! Đletiyor o “Gerçeğe” (39/41) 
doğru, ve ayakta duran bir kulvara (6/161)! 
31-  Ey halkımız, öyleyse, (derhal) yanıt verin Al-lahın (bu) davetçisine (=Misak Elçisi; 7/158) 
ve inanın ona; ki (böylece) bağışlasın (yüce Al-lah) sizin için (tüm) o kusurlarınızı (39/53), ve 
korusun sizi acıklı bir çileden (52/26-28)! 
32-  Ama (şimdi) kim yanıt vermezse Al-lahın (bu) davetçisine (=Misak Elçisi; 7/158), artık asla 
değildir (Onu) aciz bırakabilecek o yerin içinde (34/5), ve yoktur artık onun için Ona karşı hiçbir 
(koruyucu, yol gösterici) rehber (18/102)! O şahıslar artık (böylece) açık bir sapkınlık (39/23-26) 
içindedirler. 
 
 
 
 



Bölüm  46 & 47           509 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
33-  Öyleyse, (şimdi) görmediler mi, şüphesiz Al-lah, o Kimse ki (ilkin, böylece) yarattı  
o gökleri ve yeri, ve asla yorgun düşmedi onların yaratışından (2/117), (aynı zamanda) ölçüp  
güç yetirendir --(o nihai kalkış gününde, yaratacağı o yeni gökler ve yerin içinde de; 21/104 
buradaki parmak uçlarına kadar aynı olacak şekilde; 75/4 tekrar ve böylece de)-- hayatlandırması 
üzerine (tüm) o ölüleri (39/67-68)? Evet, şüphesiz O, (böylelikle) her istem üzerinde ölçüp  
güç yetiricidir! 
34-  Ve (o) gün, artık sunulduğunda şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler o ateşin 
üzerine, (onlara şöyle denilecek): O halde, değil miymiş bu bir “Gerçek” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/41);  
dediler (onlar): Evet, ve Yetkemize (andolsun)! Dedi (Al-lah): Öyleyse, tadın (şimdi) o çileyi,  
(böylece) inkar ediyor (3/90-91) olduğunuzdan ötürü! 
35-  O halde, artık (sen) böylece kararlılık göster (76/24), o gönderilmişlerden (tüm) o azim 
sahiplerinin (böylece) kararlılık gösterdiği gibi (3/146-147); ve (şimdi) asla acele etme onlar için.  
Çünki şüphesiz onlar, (o) gün, artık gördüklerinde kendilerine (bu) söz verilenleri (44/10-16 & 
17/7 & 3/56 & 9/98 & ...) (16/28-29) --bu dünyada-- kalmamışlar gibi (hissedecekler), sadece 
gündüzden bir saat kadar!  
Đşte (bu), bir “Ulaştırıdır” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Ulaştırısına”  
bir atıftır burada böylelikle yine, en ilkin: 14/52); öyleyse, artık (böylece) yıkılacak mı, ancak  
o kalleşler (2/26-27) halkı? 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  O kimseler ki şimdi (böylece) inkar ettiler (2/26-27), ve (böylelikle de) alıkoydular Al-lahın  
o “yolundan” (11/19); (işte, bundan ötürü, O da böylece) saptırdı onların o “çalışmalarını” (41/40 
& 13/33 & 9/37 & ...)! 
2-  Ve o kimseler ki şimdi (böylece) inandılar ve o Düzelticilikler için “çalıştılar” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara”  
bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26), ve inandılar (bu) “indirilmiş” olana (=39/23)  
o Övülmüş kul (=Misak Elçisi; 48/29) üzerine, ki o (böylelikle) bir “Gerçektir” (39/41) 
Yetkelerinden; (işte, bundan ötürü, O da böylece) örttü onların --(onda kasıtsız olarak, hatayla 
işlemiş oldukları)-- (tüm) o çirkinliklerini (39/35), ve düzeltti onların durumlarını (33/70-71). 
3-  Bu, çünki şüphesiz şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler izlediler (bu) “sahteyi” 
(6/112-113); ve şüphesiz şimdi (böylece) inanmış (2/25-26) o kimseler ise, (böylelikle) izlediler  
(bu) “Gerçeği” (6/114), Yetkelerinden! Đşte, şimdi (burada) böylece vuruyor Al-lah (tüm) o ahali 
için (bu) “örneklemelerini:” 
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4-  Öyleyse, (şimdi) karşılaştığınız zaman --19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgelerde-- inkar 
etmiş o kimselerle, artık --orada-- derhal vurun o boyunlara! Nihayet onları ele geçirdiğiniz 
zaman, artık sıkıca tutun --o alt bölgede-- o (tutsaklık) bağını! (Sonra) ya --o sol tarafta-- 
“lutfetme” (ile), bunun peşinden, ya da --o sağ tarafta-- “fidyeleme” (ile), ta ki artık (böylece) 
bırakıncaya kadar o --Matematiksel-- “Savaş” (9/111) (tüm) o ağırlıklarını! Böyledir, ve  
eğer Al-lah istese, mutlaka burada (Kendisi) çökertirdi onları; ve fakat böylelikle --(bunun 
üzerinde tüm o inananları böylece “çalıştırıp” 17/84 böylelikle)-- test etmesi içindir sizin bazınızı  
o bazısıyla! Ve öldürülmüş o kimseler Al-lahın (bu) “yolunda” (9/111); asla saptırmayacaktır (O) 
onların (bu) çalışmalarını.  
5-  Fakat (muhakkak) “iletecektir” (39/23) onları, ve (böylece de) düzeltecektir durumlarını 
(39/33-35)! 
6-  Ve girdirecektir onları o bahçeye, şimdiden (böylece) tanıttığı onu (44/52-56 & 47/15 & ...) 
kendileri için! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (4-6), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o  
“Şanlı Bir Mucize,” ve sonra da o “Đstisnai Bir Mucize” dosyasını --(ve orada özellikle, yine ilkin  
hz. Davudun, ve sonra hz. Đsanın, ve de yine en nihai olarak hz. Muhammedin (a.s.) bu hususta vermiş 
oldukları o en Mucizevi gaybi haberlerini de en başta ve dikkatle görerek, lütfen)-- muhakkak görüp  
bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
7-  Ey inanmış o kimseler, (işte), eğer (şimdi) siz (böylece) yardım ederseniz Al-laha (61/14),  
(O da) size yardım eder (40/51), ve sağlamlaştırır o tabanlarınızı. 
8-  Ama şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler, artık bahtsızlık onlar içindir;  
ve --(işte, bundan ötürü, O da şimdi böylece)-- saptırdı onların o “çalışmalarını” (41/40 &  
13/33 & 9/37 & ...)! 
9-  Bu, çünki şüphesiz onlar şimdi (böylece) tiksindiler (9/32-33) Al-lahın (bu) “indirdiğinden” 
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır yine, en başta,  
burada böylece “indirilmiş” olan: 39/23); ve --(işte, bundan ötürü, O da şimdi böylece)--                      
boşa çıkardı onların o “çalışmalarını” (23/63-67)! 
10-  Öyleyse, (şimdi) gezmediler mi o yerin içinde, (ki) bakıp görsünler, nasıl oldu sonu  
onlardan önceki o kimselerin? Darmadağın etti Al-lah onları (29/40)!  
Ve işte, şimdi (bu) inkarcılar (2/26-27) için de onun benzerleri vardır (44/10-16 & 8/50-52 & ...)! 
11-  Bu, çünki şüphesiz Al-lah böylelikle (koruyucu, yol gösterici) -tek- Rehbercisidir (7/196) 
şimdi (böylece) inanmış (2/25-26) o kimselerin; ve şüphesiz (bu) inkarcılar (2/26-27) ise,  
(artık) asla yoktur hiç rehberci (18/102) onlar için! 
12-  Şüphesiz, Al-lah girdirecektir şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” 
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru 
“çalışmalara” bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseleri o bahçelere, altından 
nehirler akan (29/58-59)!  
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Ama şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler ise, --(az bir süre, böylece)-- 
geçimlenecekler (31/23-24), ve de (bolca) yiyecekler o davarların yediği gibi. Ve (sonra)  
--(bunlardan ötürü; 22/72 & 60/2 & 85/4-10 & ...)-- o ateş artık (ebedi) bir kalış yeri (olacaktır)  
onlar için! 
13-  Ve (işte), nice vardı ki o şehirlerden, o (topraksal temelinde) daha oturaklı (olan) kuvvette 
senin o şehrinden, o şey ki --(bu beldeye; 27/91 göçünden önce, yüce Al-lahın o takdiri üzere)-- 
çıkardıydı seni, (Biz) yıkıma uğratmıştık onları. O halde, --(şimdi de, yine Onun tarafından 
ezelden beri takdir edilmiş olan böyle doğal bir afete karşı)-- yoktur --(bunu kesin olarak 
durdurup engelleyebilecek)-- bir yardımcı onlar için! 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından artık böylelikle mutlak   
olarak gönderilmiş olan bu “Misak Elçisinin” ilkin içinde doğup yaşamış olduğu bu saygın Şehirden 
(=Đstanbul), Onun emriyle çıkıp, böylece o Batıdaki kutsal Beldeye (27/91) hicretinin ardından, bu 
Şehirde yüce Al-lah katından --(ta ezelden beri, sadece Kendisine ayan olan bazı hikmet ve sebeplerden 
ötürü, Onun tarafından böylece takdir edilmiş)-- doğal bir afetin yakın bir gelecekte vuku bulacak 
olmasına da böylece açık bir işaret de mevcut olmalıdır yukarıdaki bu Ayette. Yukarıdaki bu Ayette 
böylece işaret edilmiş olan böyle doğal bir afetin öncesinde ve sonrasında bu en kritik ve önemli  
“Misak Elçisine/Mesajına” yürekten kulak verip gönülden tabi olacak bu saygın Şehir (=Đstanbul) 
halkının, ve  tüm Türk Milletinin, bunun ardından, içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, 
böylelikle bu en kritik ve önemli “Misak Elçisinin/Mesajının” dünya çapında bayraktarlığını yapacak olan  
pek saygın bir Şehir, ve pek önemli bir Millet olması da --(buna binaen de; 57/28-29)-- gayet muhtemel 
ve mukadder olabilir, yüce Al-lahın izniyle.    
 
14-  Öyleyse, şimdi (böyle) bir “Açık Belge” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Açık Belgesine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/157) üzerinde olan o kimse (=Misak 
Elçisi, ve böylece ona tabi olan tüm o erdemli Đnananlar; 7/158) Yetkesinden, süslenmiş o kimse  
gibi midir kendisi için (bu) çirkin “çalışması” (23/63 & 41/40 & 13/33 & ...), ve (böylece) 
izlemişler kendi heveslerini? 
15-  Đşte, o bahçenin örneği, o şey ki --(yüce Al-lah tarafından, şimdi böylece)-- söz verildi  
(bu) sakınanlara (39/33-34): Đşte, orada sudan nehirler vardır, asla bulanıklaşmayan; ve sütten 
nehirler vardır, tadı asla bozulmayan; ve şaraptan nehirler vardır, lezzetli (olan) tüm o içenler 
için (52/23); ve süzme baldan nehirler vardır. Ve onlar için orada her meyvadan (var olacaktır);  
ve de (en önemlisi, böyle) bir bağışlanma o Yetkelerinden (34/4)! (O halde, şimdi bu şahıslar)  
o kimse gibi midir, --(bu takdirde; 4/18 böylece)-- sürekli (kalacak) olan o ateşin içinde (22/72), 
ve içirilmiş (olacaklar) kaynar bir sudan, ve o (kaynar su) da kesip parçalamış (olacaktır)  
o bağırsaklarını (22/19-20)? 
16-  Ve onlardan kimi (var ki, şimdi) gelip dinliyorlar seni; ama nihayet çıktıkları zaman senin 
yanından, derhal dediler kendilerine (böylece) “Bilgi” (34/6) verilmiş o kimselere: Neydi  
(onun) o deyip (saçmaladığı), az önce? (Çünki) o şahıslar o kimseler ki, --(bundan ötürü; 41/5)-- 
damgaladı Al-lah onların o kalplerinin üzerini; ve (çünki) izlediler onlar (böylece) kendi 
heveslerini (23/71). 
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17-  Ama şimdi (böylece) “iletilmiş” (13/27) o kimseler, (işte), arttırdı (O da) onları --(o herbir 
yeni “Bölümün” indirilişiyle, böylece o “inançta;” 9/124 ve de)-- o “Đletide” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin ve de 
hassaten: 39/23), ve (böylece de) verdi onlara o sakınmalarını (39/33)! 
18-  Öyleyse, (şimdi) hala gözlüyorlar mı (onlar), illaki o Saatin (33/63) gelivermesini 
kendilerine, ansızın? Ve (işte), muhakkak (halihazırda, böylece) geldi de (burada) onun o 
alametleri (54/1-3 & 21/1-2)! O halde, artık nasıl (olabilir) onlar için, --(ileride, böylece artık 
mutlak olarak bu)-- onlara geldiği zaman (6/158), artık o “Anışlıkları” (=44/13-14)? 
19-  Öyleyse, artık bil ki: Asla yoktur (başka) ilah, sadece (böylelikle) Al-lah (28/70)!  
Ve --(her daim, ve özellikle de o seher vakitlerinde; 51/18 böylece de)-- bağışlanma dile (3/147)  
o (kendi) kusurların için, ve o erkek inananlar için, ve o hanım inananlar için. Ve Al-lah  
--(o yüce Tahtından; 25/59 her an, heryeri ve herkesi böylece de denetleyip görerek; 20/35)-- 
bilmektedir o dönüp durma yerinizi de, ve o son kalış yerinizi de. 
20-  Ve hani, (o vakit) diyordu inanmış o (bazı) kimseler: Öyleyse, değil miydi (hemen) 
indirilmeli bir Bölüm? Ama (şimdi) indirildiği zaman buyruklaştırılmış bir “Bölüm” (=19 kodlu, 
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Bölümlerinden” o --(burada şimdi, özellikle ve en başta  
o “Şanlı Bir Mucize” dosyasında yer alana)-- bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 9/124),  
ve anıldığında onun içinde o --Matematiksel-- “Savaş” (=9/111), gördün kalplerinin içinde 
(böylece) bir hastalık olan (74/31) o kimseleri, (şimdi) gözleyip bakıyorlar (iken) sana doğru, 
gözleyişi gibi kendi üzerine ölüm (korkusu) bürünmüş (bir kimsenin; 5/52)! Halbuki, daha/en 
uygun (olan) onlar için: 
21-  Böylece (erdemli) bir uymadır (24/53-54), ve tanınmış bir deyiştir! Ve kesinleştiği zaman  
o “Emir” (42/52), eğer --(şimdi, burada bu “Bölüm” üzerinde de böylelikle erdemlice çalışıp  
yine böylece “inançlarını” arttırarak; 74/31)-- sadakatli kalsalardı Al-laha, mutlaka olurdu 
daha/en iyi onlar için! 
22-  Öyleyse, (şimdi) belki de siz, eğer yüz çevirirseniz, (böylece) derhal bozgunculuk (2/27) 
edeceksiniz o yerin içinde, ve kesip parçalayacaksınız o rahim (=akrabalık) bağlarınızı da (33/6), 
(öyle mi)? 
23-  O şahıslar o kimseler ki, --(işte, bundan ötürü; 3/86-87)-- şimdi lanetledi onları Al-lah;  
ve --(yine ilkin, kendi bu körlüğü tercihlerinden ötürü; 41/17)-- sağırlaştırdı onları, ve körleştirdi 
gözlerini (18/57)! 
24-  Öyleyse, hala (böylece) etüt etmeyecekler mi (4/82) onlar (şimdi) o “Okunuşu” (=19 kodlu, 
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 
36/69)? Yoksa (buna karşı) o kalplerin üzerinde --(yine ilkin, böylece kendi yerleştirdikleri; 
41/5)-- kilitler mi var? 
25-  Şüphesiz, (şimdi) sırt çevirip geri dönmüş o kimseler, o “Đletinin” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23)  
(böylece) tam açık olmasının (3/86) peşinden kendilerine; (işte), aslen şeytan ayarttı onları,  
ve (böylece de) boş emellere sürükledi onları (17/64 & 6/112-113 & ...)! 
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26-  Bu, çünki şüphesiz onlar dediler (şimdi) Al-lahın (bu) “indirdiğinden” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtına” bir atıftır yine, en başta, burada böylece “indirilmiş” 
olan: 39/23) (şimdi) böylece tiksinmiş (9/32-33) olan o kimselere: O halde, itaat edip uyacağız 
biz size o bazı işlerde! Ve Al-lah biliyor onların (tüm) o sır (olarak) sakladıklarını (43/80). 
27-  Öyleyse, artık nasıl (olacak), onları vefat ettirdiği zaman o melekler, (böylece) vurarak 
yüzlerine ve arkalarına (8/50-51)! 
28-  Bu, çünki şüphesiz onlar izlediler (şimdi) Al-lahı kızdıran o (döneklik ürünü) şeyleri  
(45/6-7), ve (böylece de) tiksindiler (9/32-33) Onun (bu) hoşnutluğundan (48/29); ve --(işte, 
bundan ötürü, O da böylece)-- boşa çıkardı (şimdi) onların (tüm) o çalışmalarını (18/103-106)! 
29-  Yoksa (şimdi) sandılar mı kalplerinin içinde (böylece) bir hastalık olan (74/31) o kimseler, 
asla ortaya çıkarmayacak diye Al-lah o kinlerini? 
30-  Ve (işte), eğer istersek, mutlaka gösteririz (Biz) sana onları, ve mutlaka tanırsın (sen de) 
onları o çehrelerinden. Ve mutlaka tanıyacaksın (sen) onları o --(her daim sarfettikleri bu tip)--  
çarpık deyişten de (3/183 & 38/6-7 & ...)! Ve (işte), Al-lah biliyor (tüm) o “çalışmalarınızı” 
(2/25 X 23/63)! 
31-  Ve mutlaka test edeceğiz (Biz) sizi (3/186), ta ki (böylelikle) bilip ayırt edinceye kadar 
(böylece) o gayret edenleri (25/52), sizden, ve (böylece de) kararlılık gösterenleri (3/146-147). 
Ve (böylelikle de) test edeceğiz (2/155-157) o haberlerinizi. 
32-  Şüphesiz, şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler, ve (böylece de) alıkoymuşlar  
Al-lahın o yolundan (11/19), ve ayrılıp diklenmişler o gönderilmişe (=Misak Elçisi; 7/158) karşı, 
o “Đletinin” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 39/23) böylece tam açık olmasının (3/86) peşinden kendilerine;  
(işte), onlar artık asla darlık veremezler Al-laha, hiçbir istemle! Ve --(işte, bundan ötürü, O da 
böylece de)-- boşa çıkaracaktır onların (tüm) o çalışmalarını (23/63-67)! 
33-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık (her daim, böylece) uyun Al-laha ve uyun o 
gönderilmişe (=Misak Elçisi; 5/92), ve asla --(başa kakma, incitme, gösteriş yapma, vs. gibi  
adi ve kötü davranışlarda bulunarak)-- geçersiz kılmayın o çalışmalarınızı (2/264). 
34-  Şüphesiz, şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler, ve (böylece de) alıkoymuşlar 
Al-lahın o yolundan (11/19), sonra da ölmüşler, ve onlar (böyle) inkarcılar (4/18) iken; (işte), 
artık --(bundan da ötürü; 6/27-28)-- asla bağışlamayacaktır Al-lah onları! 
35-  Öyleyse, artık (siz) asla gevşemeyin, ve (her daim, böylelikle) çağırın (Al-laha) teslimliğe 
doğru (3/84-85), ve siz artık (böylece) üstünlersiniz (3/139-140). Ve Al-lah sizinle birliktedir;  
ve asla yitirtmeyecektir (O) size (3/195) o “çalışmalarınızı” (2/25)! 
36-  (Đşte), bu yakın hayat (böylelikle) yalnızca bir oyun, ve bir oyalanmadır (57/20). Ve (ama) 
eğer şimdi (böylece) inanırsanız (2/25-26) ve sakınırsanız (2/177), verecektir (O) size o 
ücretlerinizi (29/58), ve (burada) sorup istemeyecektir sizden o mallarınızı. 
37-  Eğer şimdi sorup isteseydi sizden onları (tümüyle), ve (bu hususta) sıkıştırsaydı sizi,  
--(böyle bir azınlık hariç; 4/83)-- cimrilik ederdiniz; ve (böylece) ortaya çıkarmış (olurdu)  
--(nefislerde mevcut mala da olan o düşkünlükten; 57/20 kaynaklanan)-- o kinlerinizi. 
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38-  Đşte siz, bu şahıslarsınız; (şimdi) çağırılıyorsunuz (böylece) harcamanız için (2/215)  
Al-lahın o yolunda (2/261-262), ama sizden kimi (var ki) hala cimrilik ediyor. Ama (şimdi)  
her kim cimrilik ederse, artık yalnızca cimrilik etmiş olur (kendi) canı için (3/180)! Ve Al-lah 
zengindir, ve siz ise (her daim Ona muhtaç) fakirlersiniz (35/15). Ama eğer (yine de)  
yüz çevirirseniz, (O da) değiştirip getirir bir halkı sizin dışınızda; sonra olmazlar (onlar)  
sizin benzerleriniz (5/54)! 

 
 
 

BÖLÜM   48 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Şüphesiz Biz --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o her iki tarafta da-- açıverdik senin için  
(böylece) açık bir (Zaferli) Açıverişle (48/18-19)! 
2-  Bağışlaması için o Al-lahın senin --şimdi, orada da-- önceden geçmiş (olabilecek) olanları  
(tüm) o kusurlarından, ve sonraya kalmış (olabilecek) olanları da (34/50); ve (böylece de) 
tamamlaması için o “Armağanını” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Armağanına” bir atıftır burada böylelikle yine, en başta: 93/11) senin üzerine, ve (böylece de) 
“iletmesi” (39/23) için seni (böyle) ayakta duran bir yordama (6/161)! 
3-  Ve de (yine) yardım etmesi için sana o Al-lahın --şimdi, yine orada da-- (böylece) üstün bir 
yardım etmeyle (9/40)! 
4-  (Đşte), Odur o Kimse ki indirdi (şimdi) o huzur duygusunu o inananların kalplerinin içine, 
artık (böylece) arttırmaları için --(o herbir yeni “Bölümün” indirilişiyle)-- o “inancı” (9/124)  
(halihazırdaki) o inançlarıyla birlikte! Ve Al-lah içindir (tüm) o orduları o göklerin ve yerin 
(16/49-50). Ve (işte), Al-lah --şimdi, o sol tarafta da, böylece-- en Bilendir, --o sağ tarafta da--           
en Buyurgandır! 
5-  Öyleyse, mutlaka girdirecektir (O) -tüm- o erkek inananları ve o hanım inananları (16/97)  
o bahçelere, altından nehirler akan; sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde. Ve silip örtecektir 
onların (tüm) o “çirkinliklerini” de (39/35)! Ve işte bu, o Al-lahın katında, koca bir başarıya 
eriştir! 
6-  Ve çilelendirecektir (O) -tüm- o erkek ikiyüzlüleri ve o dişi ikiyüzlüleri (4/142-143), ve  
o erkek ortak koşucuları ve o dişi ortak koşucuları (42/21), o sanıcıları Al-lah hakkında, çirkin 
bir sanıyla. Halbuki, onların kendi üzerlerine (olacaktır) o çirkinlik çemberi (9/98)!  
Ve çünki --(bundan ötürü; 3/86-87)-- öfkelendi (şimdi) Al-lah onlara, ve lanetledi onları. Ve 
hazırladı onlar için --(bu takdirde; 4/18)-- o batağı; ve (işte), ne çirkin bir varış yeridir (o)! 
7-  Ve Al-lah içindir --(meleklerden, cinlerden, vs, ve de kuşlardan, atlardan, vs, ve de 
bakterilerden, virüslerden, vs, ve de Kendisi dışında hiçkimse tarafından bilinmedik böyle daha 
nice varlıklardan kurulu; 74/31)-- (tüm) o orduları o göklerin ve yerin (16/49-50)! Ve (işte),  
Al-lah --şimdi, o sol tarafta da, böylece-- en Üstündür, --o sağ tarafta da-- en Buyurgandır (46/2)! 
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8-  Şüphesiz Biz gönderdik seni (böylece) bir tanık olarak (22/78), ve (böylece de) bir 
müjdeleyici, ve bir uyarıcı olarak (19/97)! 
9-  Ta ki artık (böylece) inanmanız için Al-laha ve o gönderilmişine (=Cebrail; 2/97),  
ve hürmet etmeniz için O (Al-laha) ve büyük bilmeniz için Onu, ve de saygılamanız için Onu,  
o erken vakitlerde ve o geç vakitlerde (33/41-42). 
10-  Şüphesiz, şimdi sana (böylece) bağlılık andı veren o kimseler, (gerçekte) yalnızca  
bağlılık andı vermiş oluyorlar --(seni bu “Misak Mesajıyla” göndermiş olan)-- o Al-laha (60/12);  
(dolayısıyla), Al-lahın eli (=desteği) artık onların ellerinin üstündedir. Ama (bunun ardından), 
kim de (bu andını) bozarsa, artık yalnızca bozmuş olur (kendi) canı aleyhine (3/90-91).  
Ve her kim de (böylece) yerine getirirse o “ahidlediğini” kendi üzerine Al-lahın (13/20), artık 
verecektir (O da) kendisine koca bir ücret (29/58)! 
11-  Ama (şimdi) diyecekler sana o arda bırakılanlar o Araplardan (9/101): Meşgul etti bizi 
mallarımız ve ailemiz; öyleyse, (lütfen) bağışlanma dile bizim için! Diyorlar onlar (böylelikle) 
dilleriyle (aslen) kalplerinin içinde olmayanı. De ki: Peki, (şimdi) kim malik olabilir sizin için 
Al-laha karşı, (herhangi) bir istemle, eğer dilerse O size bir darlık, veya dilerse size bir fayda?  
Hayır, Al-lah sizin (tüm) o çalıştıklarınızdan (23/63-66) haberdardır! 
12-  Hayır, (çünki) siz sandınız ki, (bir daha) asla geri dönemeyecek o gönderilmiş (=Misak 
Elçisi; 7/158) ve (onunla birlikteki) o inananlar (7/196) (kendi) ailelerine, sonsuzca (8/30).  
Ve süslendi bu sizin o (hastalıklı) kalplerinizin (74/31) içinde. Ve (böylece) sandınız (siz) çirkin 
bir sanıyla, ve (böylelikle de) oldunuz mahvolmuş bir halk! 
13-  Ve (çünki) her kim (şimdi) inanmazsa Al-laha ve o gönderilmişine (=Cebrail; 2/97), artık 
şüphesiz Biz de hazırladık (böyle) inkarcılar (22/72) için --(bu takdirde; 4/18 en sonunda)-- 
(böyle) çılgın bir alev (8/51-52)! 
14-  Ve Al-laha aittir (tüm) yönetimi (17/111) o göklerin ve yerin. Bağışlar, kimi isterse (20/82),  
ve çilelendirir, kimi isterse (88/23-24)! Ve Al-lah --(artık bu takdirde; 25/70 böylece)--                                 
--şimdi, o sol taraftan ötürü/karşılık da-- en Bağışlayıcıdır, --o sağ taraftan ötürü/karşılık da--               
en Acıyandır! 
15-  Diyecekler o arda bırakılanlar, (şimdi) siz öne çıktığınız zaman o “kazanımlara” (48/19) 
doğru, almak üzere onları: Öyleyse, bırakın bizi, ki (bu hususta) biz de (aynen) izleyelim sizi! 
(Ama) diliyorlar onlar (böylece) değiştirmeyi --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- Al-lahın  
o “Kelamını” (6/115)! De ki: (O halde), asla izleyemezsiniz (siz) bizi; çünki (bu hususta) böyle 
dedi Al-lah, daha önce (9/83-84)! Ama (onlar) diyecekler: Hayır, kıskanıyorsunuz (siz) bizi! 
Hayır, (çünki) onlar (bu işin aslını) hala kavramıyorlar (9/81-82), sadece azıcık! 
16-  O halde, (şimdi) arda bırakılanlara o Araplardan, de ki: Öyleyse, (yakında) çağırılacaksınız 
(asi) bir “halka” doğru, şiddetli baskı sahipleri (olan); ve --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o sol tarafta, o alt bölgede-- “öldüreceksiniz” onları, veya --o sağ tarafta, o alt bölgede-- 
“teslim olacaklar” (onlar)! Ve eğer şimdi (böylece Kendisine) itaat edip uyarsanız, verecektir 
size Al-lah (böylelikle) güzel bir ücret (=9/111)! Ama eğer (yine) yüz çevirirseniz, yüz 
çevirdiğiniz gibi daha önce, --(O da, en sonunda yine böylece)-- çilelendirecektir sizi, acıklı  
bir çilelendirmeyle (9/81-82)!  
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17-  Asla yoktur o kör üzerine --(kendi kapasitesi üzerinde şimdi kendisine ağır bir sorumluluk 
veya görev yüklenmek kaydıyla; 2/286)-- bir zorlama, ve asla yoktur o sakat üzerine de bir 
zorlama, ve asla yoktur o hasta üzerine de bir zorlama (9/91)! Ve artık her kim (böylece) uyarsa 
Al-laha ve o gönderilmişine (=Misak Elçisi; 5/92), (böylece) girdirecektir (O da) onu  
o bahçelere, altından nehirler akan (31/8-9). Ama her kim de hala yüz çevirirse, çilelendirecektir 
(O da, en sonunda) onu (böyle) acıklı bir çilelendirmeyle (88/21-26)! 
18-  Ve (işte), muhakkak hoşnut oldu Al-lah o inananlardan, o vakit (onlar) sana (böylece) 
bağlılık andı (48/10) veriyorlar (iken) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- o “Ağacın”  
(=14/24-25) altında! Ve bildi onların kalplerinin içinde olanı, ve indirdi bir huzur duygusu 
onların üzerine. Ve böylece ödüllendirdi onları --şimdi, orada da-- (böyle) yakın bir  
(Zaferli) Açıverişle! 
19-  Ve çokça “kazanımlarla,” alacakları onları. Ve (işte), Al-lah (böylece) --şimdi, 19 kodlu  
o Tablolarda, o sol tarafta da-- en Üstündür, --o sağ tarafta da-- en Buyurgandır! 
20-  Ve söz verdi size Al-lah o çokça “kazanımları” da (ileride) alacağınız onları; ve (şimdi) 
acele ettirdi sizin için bunu. Ve çekti o ahalinin ellerini (şimdi) sizden, ki (böylece) olması için  
bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” o (her) birine de 
--(burada özellikle ve en başta o “Parıltılı Bir Mucize” dosyasında yer alana)-- bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) inananlar için, ve (böylelikle de) iletmesi için sizi ayakta 
duran bir yordama (6/161)! 
21-  Ve (tüm) o diğerleri de (=21/37), --(üzerinde böylece çalışıp; 2/25 Matematiksel olarak)-- 
henüz ölçemediğiniz onların üzerine; ama muhakkak (ezelden beri, böylece) kuşattı onları da  
Al-lah (43/4)! Ve (çünki) Al-lah her istem üzerinde tam ölçücüdür! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (18-21), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi en başta o  
“Enfes Bir Mucize,” ve sonra da o “Parıltılı Bir Mucize” dosyasını da muhakkak görüp bu bağlamda  
tüm bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
22-  Ve eğer --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece-- “savaşırlarsa” size karşı (orada)  
inkar etmiş o kimseler, (en sonunda) mutlaka dönerler arkalarını; sonra da bulamazlar  
(kendileri için) --şimdi, o sol tarafta da-- (ne) bir rehber, ve --o sağ tarafta da-- (ne) bir yardımcı! 
23-  Çünki (bu), Al-lahın bir prensibidir, o şey ki muhakkak geçti daha önce de. Ve asla 
bulamazsın (sen) Al-lahın (bu) “prensibinde” hiçbir değişme (35/43)! 
24-  Ve (işte), Odur o Kimse ki (böylece) çekti onların ellerini --şimdi, o sol tarafta da-- sizden, 
ve sizin ellerinizi de --o sağ tarafta da-- onlardan, o “Çöl-Kentin” (3/96) ortasında, tam size  
zafer vermesinin peşinden (orada) --o üst bölgede, o her iki tarafta da-- onların üzerine!  
Ve (işte), Al-lah (tüm) o “çalıştıklarınızı” (47/4-6) görendir! 
 
 
 
 
 
 



Bölüm  48           517 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
25-  Ve onlar o kimseler ki, şimdi (böylece) inkar ettiler (74/26-31) ve alıkoydular sizi  
o kutsal “Eğili ş Yapısından” (17/1), ve de o bekletilmiş “küçükbaşların” --şimdi, 19 kodlu  
o Tablolarda da, o üst bölgelerde-- ulaşmasından o yasal yerlerine! Ve eğer olmasaydı (orada)  
--o sol tarafta-- o inanan “adamlar” ve --o sağ tarafta-- o inanan “kadınlar,” (henüz) onları 
bilemediğiniz, ve böylece bilgisizlik üzere (orada) onları çiğneyip de, (bu yüzden de) isabet  
edebilirdi (diye) size onlardan ötürü bir darlık! O halde, işte (bu), girdirmesi içindir Al-lahın  
o Kendi “Acıması” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Acımasına” bir atıftır 
burada böylece yine, en ilkin: 10/57-58) içine, (böylece) istediği kimseleri (13/27)! Eğer (orada) 
hemen ayırt edilmiş olsaydılar, mutlaka (derhal) çilelendirirdik (Biz de) böylece inkar etmiş 
(74/31) o kimseleri, onlardan, acıklı bir çilelendirmeyle! 
26-  Hani, o zaman kıldıydı şimdi (böylece) inkar etmiş (74/26-31) o kimseler kalplerinin içinde 
gururu, o cehaletin (6/111) gururunu. Ve (bunun üzerine), indirdi Al-lah o huzur duygusunu  
o gönderilmişinin (=Misak Elçisi; 7/158) üzerine ve (onunla birlikteki) o inananların (7/196) 
üzerine, ve (böylece) perçinledi onları o sakınma “Kelimesine” (39/33 & 6/115); ve (çünki) onlar  
--(bundan ötürü; 9/88)-- en layık idiler ona, ve onun ehli (idiler)! Ve (işte), Al-lah (böylece)  
her istem berisinde en Bilendir! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (22-26), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi en başta o  
“Şanlı Bir Mucize 1 & 2,” ve sonra da o “Şahane Bir Mucize” dosyasını da muhakkak görüp bu bağlamda  
tüm bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
27-  Đşte, (böylece) muhakkak doğruladı Al-lah (burada) o gönderilmişine (=Misak Elçisi; 7/158)  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- o “görüyü” (17/60) (böylece) bir “Gerçek” (39/41) 
üzere/olarak! O halde, artık mutlaka gireceksiniz o kutsal “Eğili ş Yapısına” (17/1), eğer Al-lah 
isterse/isteğiyle, güvenliler (olarak), --o sol taraf için-- azaltanlar (iken) o saçlarınızı, ve --o sağ 
taraf için-- kısaltanlar, hiç korkmayarak! Ve bildi (O) sizin bilmediklerinizi, ve kıldı (şimdi) 
bundan önce, (böyle de) yakın bir (Zaferli) Açıveriş (48/18-19)! 
28-  (Çünki) Odur o Kimse ki, şimdi (böylece) gönderdi o gönderilmişini (=Misak Elçisi; 7/158) 
o “Đletiyle” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin ve de hassaten: 39/23) ve gerçek “Ergiyle” (3/84-85), ta ki artık (böylece) 
hakim kılmak için onu tüm o (geçmiş) Ergilerin üzerine, hepsinin (5/48)! Ve Al-lah yeter 
(bu hususta da) artık (böylece) bir Tanık (olarak)! 
29-  (Bu) övülmüş kul Al-lahın gönderilmişidir (=Misak Elçisi; 61/6), ve (şimdi) onunla 
birlikteki o kimseler sert tavırlıdırlar (böyle zorba) inkarcılara (22/72 & 60/2 & 85/4-9 & ...) 
karşı, (ve) yumuşak tavırlıdırlar kendi aralarında (tüm böyle inançlı, --veya inanç sahibi  
olamasa dahi, her daim böyle adil ve barışçı kalabilen insanlara da; 60/8) karşı.  
 
 
 
 
 
 



Bölüm  48           518 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Görürsün onları --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- (Ona) “yönelici,” ve --o sağ 
tarafta-- (Ona) “eğilici” (olarak), böylece arıyorlar iken (orada) Al-lahtan bir “Lütuf” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Lütfuna” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin:  
10/57-58) ve de (Ondan) bir hoşnutluk! Onların belirtileri yüzlerindedir, --şimdi, 19 kodlu o 
Tablolarda da-- (Onun önünde yaptıkları) bu “eğili şlerin” izinden!  
Đşte, budur onların örneği o Tevratın içinde (bkz. Tekvin 49/8-9 == Ata Peygamberlerin  
Sözleri 15/8-9)!  
Ve onların örneği o Đncilin içinde ise (şudur): Đşte, bir “ekin” gibidir, --şimdi, 19 kodlu  
o Tablolarda da, o birinci bölgede, o sol tarafta-- filizini çıkarmış, ve --o birinci bölgede,  
o sağ tarafta-- onu güçlendirmiş; ve (sonra) --o ikinci bölgede, o sol tarafta-- kalınlaşmış, ve  
--o ikinci bölgede, o sağ tarafta-- dikelmiş (durumda olan) gövdeleri üzerine (bkz. Markos  
4/26-29 == Đsa Peygamberin Sözleri 21/33-35)!  
Sevindirir (bunlar) tüm o --inançlı (2/25-26)-- “ekincileri;” ama (yüce Al-lahın böylece de) 
öfkelendirmesi içindir (şimdi) bunlarla tüm (bu) inkarcıları (2/26-27)!  
Öyleyse, (işte) söz verdi Al-lah şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış”  
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru 
“çalışmalara” bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimselere, onlardan, bir 
bağışlanma (34/4), ve de koca bir ücret (29/58-59)!  
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (48/29), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi  
--(yukarıda yüce Rabbimizin öncelikle o Tevrattan verdiği o en özgün örnekte, şimdi oradaki o “Arslana,” 
ve onun orada Al-lahın önündeki o --sol ve sağ taraflı-- o “çömeliş” ve “eğili ş” niteliklerine şimdi orada 
böylece (bkz. Tekvin 49/9) en başta ve özellikle dikkat ederek, lütfen)-- bu açıdan şimdi o  
“Şahane Bir Mucize” dosyasını,  
ve sonra da --(yukarıda yüce Rabbimizin ikinci olarak o Đncilden verdiği o en özgün örnekte, şimdi 
oradaki o “Ekine,” ve onun orada Al-lahın önündeki o --sol ve sağ taraflı-- dört kademelik gelişimine 
şimdi orada böylece (bkz. Markos 4/26-29) en başta ve özellikle dikkat ederek, lütfen)-- bu açıdan şimdi o 
“Enfes Bir Mucize” dosyasını,  
böylece ve ard arda muhakkak görüp, bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak 
etmeliyiz, en ilkin.  
Bunun ardından, içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından artık böylelikle 
mutlak olarak gönderilmiş olan bu en kritik ve önemli “Misak Elçisinin/Mesajının,” böylece ilkin yine  
hz. Davudun (a.s.) ve de böylelikle soy olarak onun bağlı olduğu o ilk atası “Yudahın” (=ibranicede,  
Al-lah tarafından “Övülmüş” kul anlamındadır) soyundan çıkacağı için, en ilkin Tevratta şimdi aynen  
böylece bu vasıfla (bkz. Tekvin 49/9),  
ve de nihai olarak, elbette aslen burada böylece ve bilhassa yine hz. Muhammedin (a.s.) soyundan 
çıkacağı için de, Onun o en Mucizevi gaybi haberlerinde nasıl aynen bu “Muhammed” (=arapçada,  
Al-lah tarafından “Övülmüş” kul anlamındadır) vasfıyla (neden ve nasıl) böylece ve açıkça isimlendirilip  
--(burada artık böylelikle bir “Mehdi” ve “Muhammed” olarak da; 39/23 & 48/29)-- böylece ve aynen 
haber verilmiş olduğuna da yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi en başta o “Haşmetli Bir Mucize” 
dosyasını burada şimdi bu bağlamda da muhakkak görmeliyiz, en ilkin.   
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık asla ileri geçmeyin Al-lahın ve o gönderilmişinin  
(=Cebrail; 2/97) önünde (33/36); ve (her daim, böylece) sakının Al-lahtan (2/177)!  
(Đşte) şüphesiz, Al-lah (böylece) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da-- en Đşiticidir, 
--o sağ tarafta da-- en Bilendir (6/115)! 
2-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık --(kendisiyle konuşurken)-- asla bağırıp yükseltmeyin 
(şimdi) kendi seslerinizi o havadisçinin (=Misak Elçisi; 7/158) sesinin üstünde. Ve --(vefatının  
ardından da, hiçbir zaman)-- asla baskın çıkıp sindirmeyin onu --(bu Kuran-Haberde,  
yüce Al-lahın şimdi ona öğretmiş olduğu bu “De ki:” hitaplarıyla başlayan; 6/161-163 & 7/196 
& 12/108 & ... tüm)-- o “Deyişlerde,” --(birbirinizin o gündelik “deyişlerini” hiç dinlemeyip)-- 
baskın çıkarak sindirişi gibi bazınızın o bazısını; yoksa boşa çıkar (tüm) o çalışmalarınız (39/65), 
ve siz (bunu) farketmiyorsunuz (iken)! 
3-  Şüphesiz, --(kendisiyle konuşurken)-- ölçüp kısan o kimseler (şimdi) seslerini Al-lahın  
o gönderilmişi (=Misak Elçisi; 7/158) yanında, (işte), o şahıslar imtihan ettiği o kimselerdir  
Al-lahın (kendi) kalplerini, o “sakınma” (39/33) üzere! Dolayısıyla, onlar için --(bundan ötürü, 
böylece)-- bir bağışlanma (34/4), ve de koca bir ücret (var olacaktır; 29/58-59)! 
4-  Ama şüphesiz, (şimdi) sana --(o elektronik cihazlar vasıtasıyla, yerli yersiz ve durmadan)-- 
seslenen o kimseler o odaların arkasından, (işte), onların çoğu hala --(bunu; 73/1-7)-- düşünüp 
akledemiyorlar. 
5-  Ve eğer şüphesiz onlar sabretselerdi, senin --(artık o günlük çalışmanı ve Onu saygılayışını   
böylece yerine getirip; 73/1-7, ardından o elektronik cihazın vasıtasıyla da, rahatça) çıkabilmene 
kadar onlara doğru, mutlaka olurdu daha/en iyi onlar için. Ve Al-lah --(artık bu takdirde; 6/54)--  
--şimdi, o sol tarafta yapılacak tüm o salih “çalışmalardan;” 2/25 ötürü/karşılık da--                                 
en Bağışlayıcıdır, --o sağ tarafta yapılacak tüm o salih “çalışmalardan;” 2/25 ötürü/karşılık da-- 
en Acıyandır! 
6-  Ey inanmış o kimseler, eğer (şimdi) gelirse size (böyle) bir kalleş (2/26-27) herhangi bir 
havadisle, derhal --(araştırın ve bu havadisin doğru olup olmadığını ilkin)-- açıkça anlayın;  
yoksa --(böyle yalan bir havadise binaen)-- sataşmış olursunuz bir halka, cehalet üzere, ve de 
sabahlarsınız (bu) yaptığınızdan ötürü, (Al-lah katında) pişmanlık duyucular olarak (2/190)! 
7-  Ve bilin ki, (böylece) şüphesiz sizin içinizdedir Al-lahın o gönderilmişi (=Cebrail; 2/97 & 
41/30)! Eğer (şimdi) uyacak olsaydı o (=Misak Elçisi; 7/158) size o emirlerden çoğunda, mutlaka 
sıkıntıya düşerdiniz (4/114). Ve fakat (işte), Al-lah --(ilkin, bu kendi samimiyetinizden ötürü; 
13/27 şimdi)-- böylece sevdirdi size o inancı (2/25-26), ve güzel gösterdi onu kalplerinizin 
içinde; ve tiksindirdi size o inkarcılığı ve kalleşliği (2/26-27) ve de (Ona) baş kaldırıyı (69/9-10)!  
(Đşte), o şahıslar onlar artık (böylece) düzgün (yolda) gidenlerdir (2/186)! 
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8-  Đşte (bu), böylece bir “Lütuftur” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Lütfuna” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 10/57-58) Al-lahtan, ve de bir “Armağandır” 
(93/11)! Ve (işte), Al-lah (böylece) --şimdi, o sol tarafta da-- en Bilendir, --o sağ tarafta da--           
en Buyurgandır (46/2)! 
9-  Ve eğer (şimdi) o inananlardan (herhangi) iki zümre birbirleriyle kavga edecek olurlarsa, 
derhal düzelticilik edin onların arasında. Ama (bunun ardından), eğer (yine) taşkınlık ederse  
onlardan biri diğerine karşı, o halde, siz de derhal mücadele edin taşkınlık eden o kimseye karşı, 
ta ki o dönünceye kadar Al-lahın o (barış) emrine! Ve eğer (bunun ardından), derhal dönerse o,  
siz de (yine) derhal düzelticilik edin onların arasında, denklik üzere. Ve (her daim) adaletli 
davranın; şüphesiz, Al-lah sever o adaletli davrananları (5/42). 
10-  (Çünki) inananlar muhakkak kardeştirler; öyleyse, artık (her daim) böylece düzelticilik edin 
kardeşlerinizin arasında. Ve (böylece de) sakının Al-lahtan (2/177), ta ki siz --(Onun  
tarafından)-- acınasınız (4/175)! 
11-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık asla alay etmesin bir topluluk diğer bir toplulukla, 
(çünki) belki onlar olabilirler (Al-lah katında) daha iyi kendilerinden; ve kadınlar da diğer 
kadınlarla, (çünki) belki olabilirler onlar (Al-lah katında) daha iyi kendilerinden!  
Ve asla --(birbirinizde herhangi bir zihinsel veya fiziksel kusur arayıp da)-- ayıplamayın kendi 
canlarınızı, ve asla yakıştırıp takmayın birbirinize --(inkarcılığı ve kalleşliği çağrıştıran çirkin)-- 
lakaplar; (çünki) işte, ne adidir o kalleşlik (2/26-27) adı, o inancın (2/25-26) peşinden!  
Ve bu --(günahlardan hepsini, veya bazısını işlemiş olan)-- her kim şimdi (böylece) derhal  
dönüp (Ona) yönelmezse (4/17), işte, o şahıslar onlar artık haksızlık edicilerdir. 
12-  Ey inanmış o kimseler, o halde, artık çokça uzak durun o sanıdan! (Çünki) şüphesiz,  
o sanının bazısı (böylece) bir suçtur (6/148 & 24/12-17 & 53/23 & ...)! Ve asla --(birbirinizde 
herhangi bir kusur veya günah aramak için)-- gizlice araştırıcılık etmeyin; ve görünmezde 
arkasından çekiştirmesin sizin bazınız (diğer) bazınızı. Çünki sever mi (şimdi) sizden biri yemiş 
olmayı böylece o (kendi) ölü kardeşinin etini? ve muhakkak tiksinirsiniz ondan; ve öyleyse, artık  
--(bu hususlarda da, böylece ve her daim)-- sakının Al-lahtan! Şüphesiz, Al-lah --(artık bu 
takdirde; 25/70-71)-- en yönelicidir, en acıyandır. 
13-  Ey ahali, (işte), şüphesiz Biz yarattık sizi erkek ve dişi olarak; ve kıldık (şimdi) sizi (çeşitli)  
ırklar ve boylar (halinde), artık birbirinizle --(daima bu en temel barış ve adalet prensipleri  
içinde; 2/256 & 60/8)-- tanışıp kaynaşmanız için. (Ama) şüphesiz, Al-lahın katında en şerefliniz 
ise, artık (böylece) en “sakınanınız” (2/177) olacaktır! (Öyleyse, işte) şüphesiz, Al-lah (buna 
erişmek için, böylece) --şimdi, o sol tarafta yapacağınız tüm o erdemli “çalışmaları” da; 2/25--  
en Bilendir, --o sağ tarafta yapacağınız tüm o erdemli “çalışmalardan” da; 2/25-- en Haberdardır! 
14-  Ve işte, (şimdi) dediler o Araplar (9/120): Đnandık (biz)! De ki: (Hayır), inanmadınız; ve 
fakat (şimdi, öncelikle) deyin: Teslim olduk (biz)! Çünki henüz (gerçek manada) girmedi  
o “inanç” o kalplerinizin (58/22) içine! Ama eğer şimdi --(böylece Teslim olmuş olarak; 3/84)--
(böylece) uyarsanız Al-laha ve o gönderilmişine (=Misak Elçisi; 5/92), O da eksiltmeyecektir 
size o “çalışmalarınızdan” (2/25) hiçbir istemi (9/120)! (Đşte) şüphesiz, Al-lah --(artık bu  
takdirde; 6/54)-- en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
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15-  Đşte, (gerçek manada) inananlar yalnızca o kimselerdir ki, (şimdi, böylece) inandılar (onlar) 
Al-laha ve o gönderilmişine (=Cebrail; 2/97), sonra da asla şüphe etmediler; ve (böylece) gayret 
ettiler mallarıyla ve canlarıyla Al-lahın o yolunda (12/108 & 9/111)! Đşte, o şahıslar onlar 
doğrulardır! 
16-  Ve --(bu cahillere; 39/64)-- de ki: Peki, (şimdi) öğretip bildiriyor musunuz (siz) Al-laha  
böylece o (kendi) erginizi (6/148 & 7/28 & ...)? Ve Al-lah biliyor -iken- (tüm) o göklerin 
içindekileri, ve o yerin içindekileri (10/61). Ve (işte), Al-lah her istem berisinde (böylece de)  
en bilendir (58/7). 
17-  (Onlardan bazıları da) şimdi lütuf ediyorlar senin üzerine, (böylece) teslim oldular (3/84) 
diye! De ki: Asla lütuf etmeyin benim üzerime şimdi (böylece) teslim olmuşluğunuzu.  
Hayır, çünki (şunu iyi bilin ki), Al-lah (böylece) lütuf etmektedir size, --19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylelikle yine, en ilkin-- (böylece) 
“iletmesiyle” sizi o inanca (39/23, 33-35), eğer doğrular idiyseniz! 
18-  Şüphesiz, Al-lah biliyor (tüm) o göklerin ve yerin görünmezini (34/3). Ve (işte), Al-lah  
(böylece) görendir (tüm) o “çalıştıklarınızı” da (2/25 X 23/63)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Kaf.   
Öyleyse, (andolsun) o pek itibarlı “Okunuşa” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 36/69)! 
2-  Hayır, şaştılar onlar (şimdi) böylece gelmesine onlara --(bu “Okunuşla;” 36/69 böyle)-- bir 
uyarıcının (36/70), kendi içlerinden, ve (işte), dediler (bu) inkarcılar (74/26-31): Bu, şaşılacak bir 
istemdir! 
3-  (Çünki) şimdi öldüğümüz zaman mı, ve olduğumuzda bir toprak? Bu, --(buradaki bu vefatın 
hemen ardından, öte tarafta, şimdi aynen böylece ve derhal gerçekleşme: 16/28-29 X 32 olasılığı 
imkansız)-- uzak bir dönüştür! 
4-  Ama muhakkak bildik (Biz) şimdi --(böylece vefat ettirilip buradan böylelikle ve derhal 
çıkarılmaları suretiyle; 30/25)-- neyi eksilttiğini o yerin onlardan! Ve katımızda --(onların burada 
her yapmış oldukları şeyi burada aynen ve böylece kaydetmiş olarak; 45/29)-- koruyucu bir yazıt 
(vardır). 
5-  Hayır, işte, yalanladılar onlar o “Gerçeği” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/41), kendilerine geldiği vakit! Ve (işte, 
bundan ötürü), onlar şimdi (böyle) karmaşık bir durum (21/5-6) içindeler. 
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6-  Öyleyse, (şimdi) gözleyip bakmadılar mı o göğe (=samanyolu galaksisi) üstlerindeki,  
--(bölünüp açıldığı takdirde, o spiralleriyle birlikte, her iki tarafında da “19” sayısı verebilecek, 
muazzam Simetrik bir tarzda)-- nasıl yapıladık (Biz) onu, ve (böylece) süsledik onu (=41/53)!  
Ve (dolayısıyla), yoktur onun için hiçbir kusur! 
7-  Ve o yere, (nasıl) yayıp uzattık (Biz) onu, ve bıraktık onun içinde o kökleşmiş (dağları);  
ve bitirdik onun içinde --(yine 19 kodu ile taçlandırılmış o en özgün Fibonacci dizisine göre,  
yine böyle muazzam bir Simetri üzere yaratılmış)-- o her alımlı “eşten” (=20/53)! 
8-  (Böylece) bir “Görsel Belge” ve de bir “Anışlık” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışlığına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 74/30-31) -kaynağı- 
olarak, (şimdi böylece) o her (gönülden Al-laha) yönelici hizmetkar için (=36/36)! 
9-  Ve indirdik o gökten verimli bir su, ve bitirdik onunla (nice) bahçeler, ve biçilecek “taneler.” 
10-  Ve yüksek “hurma” ağaçları, kümelenmiş “meyvecikleri” (olan). 
11-  Böylece --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da, böyle de-- bir “besin” olarak (2/25) tüm o  
(gönülden Al-laha) hizmetkarlar için! Ve --şimdi, yine orada da, böylece-- “hayatlandırdık” 
onunla ölü bir beldeyi; işte, böyledir o çıkarılış da (7/57)!   
12-  (Ama) yalanlamıştı onlardan önce o Nuh halkı, ve Ress arkadaşları, ve Semud. 
13-  Ve o Ad (halkı), ve Firavun, ve Lutun kardeşleri. 
14-  Ve o Eyke arkadaşları, ve Tubba halkı; hepsi yalanladıydı o gönderilmişleri. Ve (bunun 
üzerine, böylece) hak oldu Benim o tehdit sözüm (22/42-45 & 29/39-40)! 
15-  Peki, bitkin mi düştük (Biz) o ilk yaratışta (23/14)? Hayır, onlar (yine de) hala bir yadırgama 
içindeler (böyle) yeni bir yaratıştan (34/7)! 
16-  Ve muhakkak (Biz) yarattık o insanı, ve biliyoruz ne (çirkinlikleri) fısıldadığını da ona  
o (kendi) nefsinin (12/53). Ve (işte), Biz daha yakınız ona, (kendi) şah damarından! 
 
**  Yüce Rabbimizin burada her insanın böylece (kendi nefsi tarafından ayartılmış çirkin, veya kendi 
benliği tarafından üretilmiş güzel) her düşüncesini, gizli ve açık tüm sözlerini ve davranışlarını her an 
bilmesi (11/5 & 67/13 & ...), ve bu bağlamda onların herbirini görerek ve işiterek, böylelikle her insanın  
her an yanında olabilmesi (20/46 & 58/7 & ...) açısından her insana böylece “Manen” onun kendi  
şah damarından daha yakın olduğunu,  
ancak o yüce Zatıyla ilkin Kendisinin tüm bu evrenin/evrenlerin ötesinde, Meleklerin ancak elli bin yılda 
ulaşabilecekleri, o yüce Makamında bulunduğunu (20/5 = 70/4) çok iyi ayırt edip açıkça idrak etmeliyiz 
burada böylece, en baştan. Çünki yukarıdaki bu gibi Ayetlerin bu gerçek anlamını saptırarak,  
burada sanki yüce Al-lah böylece “Manen” değil de, fakat bizzat o yüce Zatıyla her insana “Şahsen”  
onun kendi şah damarından daha yakınmış gibi çarpık bir anlam yükleyip, sonra da buna binaen Al-lahın  
o yüce Zatıyla şimdi bilhassa ve en başta kendisine “Şahsen” hulul etmiş olduğunu (=kendisine tamamen 
girip kaplamış olduğunu) ima ederek, böylece kendisini bir Al-lah tecellisi (=parçası, görüntüsü, vs.)  
ilan etmiş nice en yanılgılı ve sapkın Deccali karakterler çıkmıştır tarihte, ve çıkabilir şimdi ve  
gelecekte de, Đblisin bu en çarpıtıcı ve saptırıcı etkisiyle (16/100)!  
Ve bunun yine içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağdaki bu en tehlikeli (burada yine en ilkin o bazı 
gnostik Hristiyan ve kabbalist Yahudi mezheplerinin de) en başta aynen yine böylece yanılarak bu yolla 
Đsayı, veya Uzeyri yüce Al-lahın böylece kendisine “Şahsen” hulul etmiş olduğu bir tecellisi (=parçası,  
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görüntüsü, oğlu, vs.) ilan etmiş olan o “Mesih Deccalizm” ideolojilerinin de (9/30 & 43/15) böylece yine 
bel kemiği olan en sapkın ve çarpık Deccali bir görüş olduğunu da artık böylece çok iyi idrak edip, 
gereğince korunmalıyız bu “Mesih Deccalizm” fitnesinden (9/30 & 43/15) burada ve her daim, böylece 
ve en baştan!   
 
17-  O zaman, o iki kaydedici (melek) kaydediyorlar (iken), sağ yanda ve sol yanda, kurulup 
oturmuşlar (olarak). 
18-  Dolayısıyla, artık konuşmaz ki o (insan) -burada- hiçbir deyişi, sadece yanıbaşında (böylece 
her daim) hazır bir (melek) gözetleyici (vardır). 
19-  Ve (işte), geldi (şimdi) o ölüm sarhoşluğu bir gerçek olarak. --(Ve o vakit, o ölüm melekleri 
16/28-29 tarafından denildi ona): Đşte bu, senin kendisinden kaçınıyor olduğun (o ölümdür)! 
20-  Ve (derhal) üfürüldü (şimdi) o borunun içine. Đşte bu, artık o tehdit sözünün (20/113) 
günüdür! 
21-  Ve --(buradaki bu vefatın; 16/28-29 X 32 hemen ardından, öte tarafta, böylece ve derhal)-- 
geldi (şimdi) her can, kendisiyle birlikte bir sürücü ve bir tanık (olduğu halde). 
22-  (Ve denildi ona): Muhakkak olduydun (sen) bir habersizlik içinde “bundan” (=23/63),  
ve işte, (şimdi) kaldırdık (Biz) senden o perdeni; ve o halde, artık o görme (yetin), bugün,  
keskindir! 
23-  Ve (şimdi) dedi onun o yakın (şeytan) arkadaşı (43/36): Đşte bu, yanıbaşımdaki, hazırdır! 
24-  (Ve dedi yüce Al-lah): O halde, haydi derhal atın, (ey o görevli melekler), o batağın içine  
o her pek inkarcı, pek inatçıyı (74/16)! 
25-  O “Đyiliği” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đyiliğine” bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 16/30) menediciyi, ve (böylece) bir düşmanlık edici, bir şüphe  
duyucuyu (34/54)! 
26-  O kimse ki (en baştan beri, zaten) kıldıydı Al-lah ile birlikte (böyle) diğer bir ilah (9/31 & 
21/29 & 25/43 & 41/37 & ...). O halde, haydi (şimdi) atın onu, (ey o görevli melekler),  
--(bunlardan ötürü; 37/35-36 & 22/72 & ...)-- o en şiddetli çilenin içine! 
27-  Dedi onun o yakın (şeytan) arkadaşı (43/36): Yetkemiz, (aslen) ben o taşkınlığa (7/185-186) 
sürüklemedim onu; ve fakat kendisi (zaten) uzak bir sapkınlık içinde idi! 
28-  Dedi (yüce Al-lah): Artık asla çekişmeyin (şimdi) Benim önümde; ve (çünki) muhakkak 
gönderdiydim (Ben) size o tehdit sözünü (20/113)! 
29-  O halde, (artık) asla değiştirilemez o deyiş Benim önümde; ve asla değilim Ben haksızlık 
edici o hizmetkarlara (40/17, 40)! 
30-  (O) gün, artık dediğimizde o batağa: Doldun mu? Ve o da --(kendisine verilmiş o kudretli 
yerçekimi özelliğiyle, yine muhtemelen böylece ve sembolik manada; 41/11)-- diyecek: Daha 
fazlası var mı (=yani eğer varsa, onları ve daha nicelerini de burada kendisine verilmiş o kudretli 
yerçekimi özelliğiyle, böylece çekerek ebeden; 72/23 üzerinde barındırıp tutabilir)! 
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31-  Ve yakınlaştırıldı (şimdi) o bahçe (böylece) sakınmış olanlar (39/33) için, (artık) hiç uzak  
değildir. 
32-  (Ve denildi onlara): Đşte bu, size söz verilendir; o her --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sol tarafta da, (Onun o emirlerine)-- pek dönücü, --o sağ tarafta da, (Onun o emirlerini)--                        
pek koruyucu (olanlar) için! 
33-  (Böylece) ürpermiş (olan) kimseler (için) o Pek Acıyandan (39/23), görünmezde (6/103),  
ve de (şimdi) gelmiş (Ona) böyle yönelici bir kalple (13/17). 
34-  Öyleyse, haydi girin (şimdi) oraya, bir selamla (13/23-24); işte bu, artık o süreklilik 
günüdür! 
35-  Onlar için (var olacaktır) orada, (böylece) ne isterlerse (36/57-58); ve de katımızda  
(daha) fazlası da vardır (32/17)! 
36-  Ve (işte), nice yıktık (Biz) onlardan önce, (birçok) nesillerden, onlar daha şiddetli (olan) 
kendilerinden, çarpışta. Ve --(kendilerine korunaklar yapmak için yerin altını dahi)-- delip 
kazdıydılar (onlar da) o beldelerin içinde; ama (sonra) hiçbir kaçış yeri var mıydı (38/3 &  
29/39-40 & 4/78)? 
37-  Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak bir “Anışlık” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışlığına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 74/31) vardır, kalbi olan 
kimse için, ve de kulak vermiş ve (böylece olmuş artık) o bir tanık (57/19)! 
38-  Ve muhakkak (Biz) yarattık o gökleri (=yıldızlar, gezegenler) ve o yeri (=dünya),  
ve onların arasındakileri (=meteorlar, nebulalar, vs.) böylece altı gün içinde (41/9-12); ve 
dokunmadı Bize hiçbir yorgunluk. 
39-  Öyleyse, sabret (sen) şimdi onların (bu) dediklerine (21/5 & 68/51 & ...) karşı; ve (daima)  
saygıla Yetkeni, övgüyle, o güneşin doğmasından önce, ve batmasından önce. 
40-  Ve geceleyin de saygıla Onu, ve (özellikle) ardından da o “eğili şlerin” (=48/29)! 
41-  Ve işitip bekle sesleneceği o günü bir seslenicinin, yakın bir yerden. 
42-  (O) gün işittiklerinde --(bu Afetlerden ötürü; 44/10-16 olacak)-- o çığlığı, gerçek (olarak),  
işte bu, artık --(oralardaki; 37/177 o birçokları için bu dünyadan)-- çıkarılış günüdür (30/25). 
43-  (Çünki) şüphesiz Biz, (işte), Biz hayatlandırırız ve öldürürüz, ve artık (o vakitte de  
yine böylece) Bize doğrudur o (son) varış yeri (16/28-29 X 32)! 
44-  (O) gün --(o Afetlerden; 44/10-16 ötürü)-- yarıldığında o yer onların (önünden), hızlıca,  
işte bu, --(oradaki; 37/177 o birçoklarını öte tarafta derhal ve böylece uyandırıp; 36/48-52 
böylece de orada)-- biraraya toplama (zamanıdır) (36/53-54) Bizim için kolay (olan)! 
45-  Öyleyse, Biz zaten en biliciyiz (şimdi) onların (bu) dediklerini (15/6 & 21/5 & ...), ve  
asla değilsin sen onların üzerine --(şimdi, bunu onlara zoraki olarak ve baskıyla kabul ettirmeye 
çalışacak)-- bir zorba. Öyleyse, şimdi (sen) sadece anış ver (bu) “Okunuşla” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 36/69), (şimdiden gereğince) korkup (öğüt alacak) kimseler için Benim (bu) tehdit 
sözümden (20/113)! 
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BÖLÜM   51 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Öyleyse, (andolsun) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da-- o savuran 
(meleklere) bir savuruşla. 
2-  Ve --o sağ tarafta da-- o taşıyan (meleklere) bir yükü. 
3-  Ve --o sol tarafta da-- o akıp giden (meleklere) bir kolaylıkla. 
4-  Ve --o sağ tarafta da-- o bölüştüren (meleklere) bir emri! 
5-  O halde, artık şüphesiz, size (bu) söz verilenler (41/30 X 19/75) mutlak doğrudur. 
6-  Ve şüphesiz, o Ergi (56/83-86...) mutlak düşüp gerçekleşecektir! 
7-  Öyleyse, (andolsun) o göğe, (böyle) dolancalar (=hubuk) sahibi (olan) (36/40)! 
8-  Şüphesiz siz (hala) çelişkili bir deyiş (21/5) içindesiniz. 
9-  O halde, (işte) artık döneklenir ondan (=o “Gerçekten;” 45/6) (böylece) döneklenmiş  
kimseler (45/6-7)! 
10-  Kahrolsun o saçmalayıcılar; 
11-  O kimseler ki, onlar hala (böyle) bir “aymazlık” içinde (23/54-56), umursamazlardır! 
12-  Bir de soruyorlar: Ne zamanmış o Ergi günü? 
13-  (O) gün, onlar o ateşin üzerinde inletilecekler. 
14-  (Ve denilecek onlara): O halde, tadın (şimdi) bu (kendi) inletmenizi (85/4-10)! (=40/40)  
Đşte, budur o şey ki, onu acele istiyor idiniz (38/16)! 
15-  Şüphesiz, şimdi (böylece) sakınanlar (2/177) ise, o bahçeler ve pınarlar içindedirler. 
16-  Kavuşup alanlar (olarak) kendilerine (bu) verdiklerini (76/12-22) Yetkelerinin!  
Çünki şüphesiz onlar olduydular bundan önce --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
en güzel Anlatısı (39/23) üzerinde böylelikle erdemlice çalışarak burada yine, en ilkin--                  
güzellik ediciler (39/34)! 
17-  Ve olduydular, azıcık (müstesna) o geceleyin, istirahat etmiyorlar (39/9). 
18-  Ve o seherlerde, onlar (böylece de) bağışlanma diliyorlardı (23/109). 
19-  Ve onların o mallarının içinde bir pay (2/219) vardı, sorup isteyen kimseler için, ve --(sorup 
istemekten çekinen; 2/273 böyle de)-- mahrum kalmış kimseler için. 
20-  Ve (işte), o yeryüzünde “Đşaretler” (=19 kodu ile taçlandırılmış o en özgün Fibonacci 
dizisine göre, yüce Rabbimiz tarafından yine böyle en üstün “Matematiksel Hesaplamalar” üzere 
ikişerli, Simetrik “eşler” halinde yaratılmış o nice muazzam vadiler, tepeler, ağaçlar, bitkiler, ....) 
vardır, artık (kesin bir inançla) odaklanacaklar için. 
21-  Ve kendi canlarınızda da (=yine 19 kodu ile taçlandırılmış o en özgün Fibonacci dizisine 
göre, yüce Rabbimiz tarafından yine böyle en üstün “Matematiksel Hesaplamalar” üzere  
ikişerli, Simetrik “eşler” halinde yaratılmış o nice muazzam organlar, kemikler, hücreler, 
kromozomlar, ....) vardır; öyleyse, (bunları) hala görmeyecek misiniz (=41/53)? 
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22-  Ve o gökte sizin besininiz (vardır) (7/57), ve hem de (böylece) size o söz verilen de (44/10)! 
23-  Öyleyse, artık o göğün ve yerin Yetkesine (andolsun ki), şüphesiz o mutlak bir “Gerçektir” 
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine,                         
en ilkin: 39/41), sizin --(şimdi, bunu açıkça idrak edip, mutlak olarak böylece de)-- konuşabiliyor 
olduğunuz gibi/üzere (53/3-4)! 
24-  Öyleyse, (şimdi) geliverdi mi sana o anlatısı Đbrahimin o --(Onun katında)-- şerefli kılınmış 
(21/26) -melek- misafirlerinin? 
25-  Hani, o zaman girdiydiler (onlar) onun yanına, ve dediler: Selam! Ve (o da) dedi: Selam,  
ey yabancı kimseler! 
26-  Ve ardından, (Đbrahim) derhal gitti kendi ailesinin yanına, ve (çok geçmeden) geri geldi 
(kızartılmış) besili bir buzağıyla. 
27-  Ve yaklaştırdı onu onlara, ve dedi: Yemez misiniz? 
28-  Ve (yemediklerini görünce), derhal kapıldı onlardan (ötürü) bir korkuya. Dediler (onlar): 
Asla korkma! Ve (hemen) müjdelediler onu (orada) bilgin bir çocukla (=Đshak). 
29-  Ve (bunun üzerine), derhal (çadırından) öne çıkıp (kulak kesildi) o hanım kişisi (=Sarah) 
hayret içinde (kalmış olarak), ve (heyecandan) tokatladı (kendi) yüzünü, ve (mırıldanarak)  
dedi: (Benim gibi) kısır bir kocakarı (acaba nasıl doğuracakmış)? (bkz. Tevrat-Tekvin 18/12-15) 
30-  (Bunun üzerine), o (melekler) dediler: (Çünki) işte, böyle deyip buyurdu Yetken!  
Şüphesiz O, ancak Odur en buyurgan, en bilen! 
31-  Dedi (Đbrahim): Öyleyse, nedir sizin (diğer) vazifeniz, ey --(Onun katından)-- 
göndertilmişler? 
32-  Dediler (o Melekler): Şüphesiz biz gönderildik bir cürümkarlar halkına doğru; 
33-  ta ki göndermemiz için onların üzerine (gökten) çamurlu taşlar. 
34-  (Tam hedeflerine) yönlendirilmiş (olarak) Yetkenin katında, (tüm) o aşırı gidiciler (20/127) 
için! 
35-  Ve ama (ilkin) çıkardık (Biz) oradan, kim vardıysa onun içinde, o inananlardan. 
36-  Ama (doğrusu) bulmadık orada (sadece) bir evin dışında (hiç kimseyi), o teslim  
olmuşlardan (11/81-83)! 
37-  Ve (işte), bıraktık (Biz) onun içinde (böyle de) bir “Đşaret” (33-34), (böylelikle) korkup  
(öğüt alabilecek) o kimseler için --(şimdi de, onun benzerleri gibi)-- acıklı bir çileden (44/10-16)! 
38-  Ve o Musa (olayında da); hani, bir zaman gönderdiydik (Biz) onu o Firavuna, açık bir  
ispatla (40/23-24). 
39-  Ama yüz çevirdi o (Firavun) tüm o zabitleriyle (birlikte), ve dedi: Ancak bir sihirbaz, veya  
bir cinlenmiştir (bu)! 
40-  Ve (bundan ötürü), Biz de (en sonunda) yakalayıp aldık onu, ve o ordularını, ve atıverdik 
onları o denizin içine, ve o böylece (kendisini) bir kınayıcı iken (10/90-91)! 
41-  Ve o Ad (halkında da); hani, bir zaman gönderdiydik (Biz) onların üzerine mahvedici  
bir rüzgarı. 
42-  Bırakmıyordu o hiçbir istemi, geliverdiği onun üzerine, (ama) illaki saçıp dağıtıyordu onu 
savurulmuş bir kül gibi (41/15-16)! 
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43-  Ve o Semud (halkında da); hani, bir zaman denilmişti onlara: Öyleyse, artık geçimlenin  
bir süreye kadar. 
44-  Ve işte, onlar çiğnediler Yetkelerinin o emrini (26/155-157); ve bundan ötürü, (en sonunda) 
yakalayıp aldı onları o yıldırım, ve onlar gözlüyorlar (iken). 
45-  Ve artık güç yetiremediler onlar (bir daha) ayağa kalkmaya, ve asla olamadılar da yardım 
bulabilenler (41/17)! 
46-  Ve o Nuh halkında da, daha önce; (çünki) şüphesiz onlar da (böylece) olduydular bir 
kalleşler (71/21-27) halkı! 
47-  Ve o gök (=tüm evren), işte, kurup yaptık (Biz) onu bir “maharetle” (=pek muhtemelen,  
yine 19 kodu ile taçlandırılmış o en özgün Fibonacci dizisine göre, her iki tarafında yine böyle  
en üstün “Matematiksel Hesaplamalar” ile takdir edilmiş olan, muazzam bir “Simetri” üzere),  
ve şüphesiz Biz şimdi (ona) mutlak (=pek muhtemelen, yine “19” sayısıyla direkt ilintili 
olabilecek en hassas ve özgün bir “Matematiksel Hesap” üzere, devamlı olarak) genişlik 
vericileriz (=21/30 & 41/53)!  
48-  Ve o yer (=dünya), işte, döşeyip yaydık (Biz) onu; ve (işte), ne güzel bir beşik olarak 
döşeyicileriz (20/53)! 
49-  Ve (işte), o her istemden yarattık Biz “eşler” olarak (36/36), ta ki siz artık (böylelikle de, 
burada) “Anış” (=19 kodlu, o ikişerli, “eşlemeli” kelimeler/harfler “Anışına” bir göndermedir  
burada böylece yine, en ilkin ve de hassaten: 39/23) alasınız! 
50-  Öyleyse, artık derhal (böylece) kaçıp sığının Al-laha (46/31)! (Đşte), şüphesiz ben sizin için  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol taraf itibarıyla, böylece-- Ondan (gönderilmiş) açık bir 
uyarıcıyım (34/46)! 
51-  Ve artık asla kılmayın Al-lah ile birlikte (böyle) başka bir ilah (9/31 & 21/29 & 25/43 & 
41/37 & ...)! (Đşte), şüphesiz ben sizin için --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ taraf 
itibarıyla, böylece-- Ondan (gönderilmiş) açık bir uyarıcıyım (34/46)! 
52-  (Ama) böyledir; (çünki) gelivermedi ki onlardan önceki o kimselere de (böyle) bir 
gönderilmiş, (her seferinde) illaki dediler: Bir sihirbaz, veya bir cinlenmiştir (bu)! 
53-  (Peki), birbirlerine vasiyet mi bıraktılar bu (tip bir inkarcılığı)? Hayır, (çünki) onlar  
(şimdi de) böylece bir taşkınlık ediciler (7/185-186) halkıdırlar! 
54-  Öyleyse, (şimdi) sen yüz çevir onlardan (6/68); (çünki) artık değilsin sen (bundan ötürü) 
kınanacak. 
55-  Ama (muhakkak) anış ver (6/69), çünki şüphesiz o “Anışlık” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışlığına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 74/31) fayda 
verecektir (tüm) o inananlara (16/97)! 
56-  Ve (işte), yaratmadım (Ben) o cinleri ve insanları, ancak (böylelikle ve sadece) Bana hizmet 
etmeleri için (12/40)! 
57-  Đstemiyorum (Ben) onlardan hiçbir besin, ve istemiyorum Beni yedirmelerini de (6/14)! 
58-  Şüphesiz Al-lah, (işte), ancak Odur --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o her iki tarafta da, 
böylece-- en “Besleyici” (2/25), (ve bunun ardından da, böylece) metin kuvvet Sahibi (olan)! 
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59-  O halde şüphesiz, (şimdi) --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” 
(39/23) burada böylece yalanlayıp büyük nankörlük ederek-- haksızlık etmiş (39/24) o kimseler 
için bir kusur (vardır), benzeri gibi o arkadaşlarının o kusurlarının (29/40); o halde, (şimdi) acele 
ettirmesinler Beni. 
60-  Öyleyse, artık yazıklar olsun şimdi (böylece) inkar etmiş (74/26-31) o kimselere,  
o günlerinden ötürü, o şey ki (şimdiden, böylece) söz veriliyorlar (44/10-16 & 16/28-29)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayette (51/58) yüce Rabbimizin neden öncelikle bu “Zu elkuvveti elmetin” (=metin 
kuvvet Sahibi) ismini orada öylece en Hikmetli bir tarzda özellikle vurgulayıp, ardından da şimdi tüm  
bu gibi inkarcılara (74/26-31) bu büyük Đsmi altında böyle en ciddi tehdit ve uyarılarda (51/59-60) 
bulunmuş olmasının ardındaki en büyük bir Hikmete ve en büyük bir Mucizeye de tanık olabilmek için, 
lütfen, şimdi en başta ve hassaten o “Mucizevi Bir Mühür,” ve sonra da --(bu büyük Đsminin yine  
en Hikmetli ve en Mucizevi bir tarzda kullanılmış olduğu)-- o “Özgün Bir Mucize” dosyasını da burada 
şimdi bu bağlamda da muhakkak görmeliyiz, en ilkin. 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Ve (andolsun) o Tepeye (95/2)! 
2-  Ve o satırlar (halinde) dizilmiş “Yazıta” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Yazıtına” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 39/23); 
3-  bir doküman içinde, --(artık tüm insanlık için; 74/30-31 böylece)-- açılıp yayıverilmiş! 
4-  Ve o imar edilmiş (olacak) Eve (3/96)! 
5-  Ve o yükseltilmiş (göksel) tavana. 
6-  Ve o (volkanlarla) kaynatılmış denize. 
7-  Şüphesiz, Yetkenin o çilelendirmesi (44/10-16 & 54/46) mutlak düşüp gerçekleşecektir! 
8-  Yoktur onu hiçbir engelleyebilecek (olan)! 
9-  (O) gün, artık sarsıldığında o gök, (tam) bir sarsılmayla. 
10-  Ve yürütüldüğünde o dağlar, (tam) bir yürütülmeyle. 
11-  Artık yazıklar olsun, o gün, (bu) yalanlayıcılara (68/44)! 
12-  O kimseler ki, onlar (şimdi) hala (böyle) bir dalgınlık içinde, oynayıp oyalanıyorlar (21/2)! 
13-  (O) gün, artık çağırıldıklarında o batağın ateşine doğru, (tam) bir çağırılışla (16/28-29). 
14-  (Denilecek onlara): Đşte, budur o ateş, o şey ki onu (böylece) yalanlıyor (16/62) idiniz! 
15-  Öyleyse, --(şimdi, yine “hayal” veya “kabus” gibi)-- bir sihir midir bu, yoksa siz  
--(yüce Al-lah tarafından tam bir “Gerçek” olarak artık böylece ve ebeden onun içine atılmış 
olduğunuzu da)-- hala görmüyor musunuz? 
16-  O halde, haydi girip yaslanın (şimdi) oraya; ve (artık) sabredin, veya da sabretmeyin,  
aynıdır sizin için! Çünki şimdi (böylelikle) yalnızca cezalandırılıyorsunuz siz (bu) “çalışıyor”  
olduklarınıza (40/40 = 10/27 & ...) göre! 
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17-  Şüphesiz, şimdi (böylece) sakınanlar (39/33) ise, o bahçeler ve armağanlar içindedirler. 
18-  Sevinçliler (olarak) kendilerine o verdikleriyle (76/11-22) Yetkelerinin; ve sakındı onları 
Yetkeleri o korlu alevin çilesinden. 
19-  O halde, (şimdi) yiyin ve için, afiyetle, (bu) “çalışıyor” (2/25) olduklarınızdan ötürü! 
20-  Kurulup yaslanmışlardır onlar (şimdi) o dizilmiş koltuklar üzerine; ve de eşleştirdik (Biz) 
onları --(kendilerine böylece ve her an servis yapmak üzere; 44/54-55)-- o (garson) yarenlerle,  
iri gözlü. 
21-  Ve işte, şimdi (böylece) inanmış (2/25-26) o kimseler, ve izlemiş onları o soyları da  
(böylece) o inançta (25/74); (işte), birleştirip kattık Biz onlara (bu Cennette şimdi) o soylarını da,  
ve asla eksiltmedik onlara o “çalışmalarından” (2/25) hiçbir istemi! (Çünki) her kişi (kendi) 
kazandığına karşılık bir rehindir (74/38)! 
22-  Ve (böylece) lütuflandırdık (Biz) onları o meyvalarla, ve o etle, arzuladıklarından. 
23-  Kapıp paylaşıyorlar onlar (şimdi) orada bir kadehi, olmayan hiçbir boş lakırdı onun içinde, 
ve hiçbir suça sokma. 
24-  Ve (her an) dolaşır onların etrafında o civanlar kendilerinin (hizmetine verilmiş) olan, sanki 
şüphesiz onlar saklanmış inciler gibidirler. 
25-  Ve öne çıktı (şimdi) onların bazısı bazısına doğru (yaklaşıp), soruşturarak; 
26-  ve dediler: Şüphesiz biz olduyduk daha önce (kendi) ailemiz içinde de böylece (Ondan) 
saygıyla korkanlar (23/57). 
27-  Ve (işte), lutfetti Al-lah bize, ve şimdi (böylece) koruyup sakındı bizi o kavurucu esintinin 
çilesinden. 
28-  (Çünki) şüphesiz biz daha önce de böylelikle (yalnızca) Ona dua edip çağırıyor idik (40/14);  
şüphesiz O, ancak Odur --(bu takdirde; 6/54 her daim)-- iyilik eden, en acıyan! 
29-  Öyleyse, artık (böylece) “Anış” ver (74/31), ve değilsin sen Yetkenin (bu) “Armağanıyla” 
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Armağanına” bir atıftır burada böylece yine,                         
en ilkin: 93/11) ne bir kahin, ne de bir cinlenmiş. 
30-  (Ama) yoksa onlar (hala) diyorlar mı: O ancak (böylece) bir şairdir (21/5); dolayısıyla, 
gözleyip bekliyoruz (biz) onun --(Al-lah katından, veya doğal olarak)-- o zamanın (getireceği) 
felaketlere (çarpılmasını)! 
31-  De ki: O halde, haydi (böylece) gözleyip bekleyin (siz); ve şüphesiz ben de sizinle birlikte 
(böylece) gözleyip bekleyenlerdenim --(4/47 & 21/1-2)-- 
32-  Yoksa (şimdi) o saçma düşleri mi (34/53) emrediyor onlara bunu, yoksa onlar (böylece)  
bir taşkınlık ediciler (7/185-186) halkı mıdırlar? 
33-  Yoksa (hala) diyorlar mı: Kendisi deyip uydurdu onu? Hayır, onlar --(yine, bundan ötürü;  
21/5-6)-- (hala) inanmıyorlar! 
34-  Öyleyse, haydi (toplanıp) getirsinler onun benzeri (olacak) bir “Anlatı” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler en güzel “Anlatısına” bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 39/23), eğer doğrular idiyseler! (=17/88) 
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35-  Yoksa yaratıldılar mı onlar --(yüce Rabbimizin o en Hikmetli “evrimsel yaratış” prensibiyle, 
başlangıçta böylece o “sudan” yaratmış olduğu tüm o canlı türlerinden; 21/30)-- farklı bir 
şeyden; yoksa onlar mıdır yaratıcılar?        
36-  Yoksa (onlar mı) yarattılar --(yüce Rabbimizin yine o en Hikmetli “bigbangsel yaratış” 
prensibiyle, başlangıçta böylece o “enerjiden” yaratmış olduğu; 21/30)-- o gökleri ve yeri?  
Hayır, onlar kesin bir inançla (bu “Đşaretlerimize” hala) odaklanmıyorlar (27/82)! 
 
**  Vazettikleri o sahte ve hayali “tanrı babanın” tüm insanları diğer tüm canlı türlerinden tamamen  
“farklı bir şeyden” (=min gayri şeyin), ve apayrı olarak ilkin böylelikle bir anda ve “Kendi Suretinde” 
çocukları olarak yarattığını asırlardır umup iddia eden (özellikle Hristiyan Evanjelik ve Yahudi Ortodoks 
kökenli) o “Mesih Deccalizm” ideolojilerine (bkz. 5/17-18) Çağımızda en büyük darbeyi vuran bir diğer 
Bilimsel gerçek de, yüce Rabbimizin bu Ayetlerde --nihayetinde “en güzel ve dimdik” bir biçimde 
yarattığı tüm bu Đnsanlar da dahil-- tüm diğer canlı türlerini başlangıçta aynı şeyden (=sudan) ve akabinde 
yine böylelikle temelde tamamen aynı “genetik malzemeden” (6/38) böylece ard arda en Hikmetli bir 
“evrimsel yaratış” süreci içinde yarattığını en Mucizevi bir tarzda böylece de (71/14) net olarak gösterip, 
onlara ve tüm Đnsanlığa şimdi artık bu en kritik bağlamda da böylelikle iyice ve açıkça vurgulamış 
olmasıdır (52/35), ta ki artık o Đblisin bu büyük tuzağından ve tüm insanları ve en başta Đsayı ve Uzeyri 
böylelikle bu katı ve bağnaz “evrimsel yaratış” düşmanlığı yoluyla da böylece de hala “tanrılaştırma” 
hastalıklarından ve egolarından (bkz. 5/17-18 & 9/30) derhal dönerek, burada yüce Rabbimiz tarafından  
bu en Hikmetli “evrimsel yaratış” yoluyla nihayetinde böylelikle “en güzel ve dimdik” bir biçimde  
yaratılmış (95/4) ve böylece Onun katında ayrıcalıklı ve en şerefli kılınmış Đnsan “kullar” olarak (17/70) 
artık bir an evvel burada doğrulukla böylece ve derhal yüce Al-laha dönsünler (bkz. 5/74 = 2/30-33, 37 & 
32/7)!  
 
37-  Yoksa onların yanında mıdır Yetkenin o hazineleri (38/8-9), yoksa onlar mıdır (burada)  
egemenler (38/10-11)? 
38-  Yoksa onların bir merdiveni mi var, üzerine çıkıp şimdi (oradan) dinleyip işittikleri  
(o yüce Al-lahın katında olup bitenleri; 37/8-9)? Öyleyse, --(doğruluklarını kanıtlamak için)-- 
haydi getirsin o işiticileri --(oradan şimdi bunun benzeri olabilecek; 17/80, 88)-- açık bir ispat! 
39-  Yoksa Onun için mi (olmalıdır) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylelikle (hep) o sağ 
tarafta-- o “kızlar,” ve sizin için --ilkin (hep) o sol tarafta-- o “oğullar” (16/57)? 
40-  Yoksa sorup istiyor musun (şimdi) sen onlardan bir ücret, ve onlar (bu) borçtan ötürü  
ağır yük altında kalmışlar (25/57)? 
41-  Yoksa onların yanında mıdır o (gelecekle ilgili) görünmez, (ki) onlar (onu) yazıp  
duruyorlar (4/120)? 
42-  Yoksa diliyorlar mı bir tuzak? Ama şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler,  
(işte), onlar (kendileri) böylece tuzağa düşürüleceklerdir (86/15-17)! 
43-  Yoksa onların (başka) bir ilahları mı var, Al-lahın dışında (16/51)? (Büyük bir yücelikle  
uzak olup)-- saygı duyulandır Al-lah, onların --(şimdi, Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak  
ikinci bir “ilah” olarak edinip böylelikle)-- (bu) ortak koşmalarından (9/31 & 21/29 & 25/43 & 
41/37 & ...)! 
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44-  Ve eğer --(pek yakın, veya biraz uzak bir gelecekte; 72/25 böylece)-- görürlerse (onlar)  
bir kütle o gökten düşecek (olan), (ilk bakışta) diyecekler: (Bunlar) ancak kümelenmiş bulutlar 
(olmalıdır)! 
45-  Öyleyse, (şimdi) sen bırak onları, ta ki kavuşmalarına kadar o günlerine (44/15-16),  
o şey ki, onun içinde (böylece) çarpılıp yıkılacaklar. 
46-  (O) gün, artık asla koruyup muaf kılamayacak onları o tuzakları (86/15), hiçbir istemle;  
ve onlar asla yardım görmeyecekler (86/16-17)! 
47-  Ve şüphesiz, --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) burada 
böylece yalanlayıp büyük nankörlük ederek-- haksızlık etmiş (39/24) o kimseler için bir çile  
(var olacaktır) bundan (52/44) önce --(böylece de: 44/10-11 & 9/126); ve fakat onların çoğu 
(hala) bilmiyorlar! 
48-  O halde, şimdi (sen) kararlılık göster Yetkenin o “Buyruğu” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Buyruğuna” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 13/37) için; 
ve şüphesiz sen böylece (her daim) Bizim gözlerimizin önündesin (10/61)! Ve saygıla Yetkeni 
övgüyle, her (uyanıp) kalktığın zaman. 
49-  Ve geceleyin de saygıla Onu, ve --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- o “yıldızların” (16/12) 
--(üzerinde de böylelikle erdemlice çalışmanın; 16/12)-- ardından da! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Ve (andolsun) o yıldıza, --(yakıtını tamamen tüketip en sonunda da bir kara delik halinde  
kendi içine)-- çöktüğü zaman. 
2-  Asla sapmadı (şimdi) sizin bu arkadaşınız (=Misak Elçisi; 34/46), ve eğri gitmedi. 
3-  Ve (çünki) konuşmuyor o (kendi) hevesinden. 
4-  (Çünki) değildir “o” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışı;” 39/23), 
(böylelikle) sadece esinlenen bir esinleme (43/43-44)! 
5-  (Bunu) öğretip bildirdi ona --(yüce Al-lah tarafından kendisine bahşedilmiş)-- şiddetli 
kuvvetleri olan (o Cebrail; 81/19-21). 
6-  Bir kapasite sahibi (olan). Ve işte, (hemen) doğruldu. 
7-  Ve (böylece) o (=hz. Cebrail) en yüksek ufuktaydı. 
8-  Sonra yaklaştı, ve sarktı. 
9-  Ve oldu --(hz. Cebrail ile bu Misak Elçisi arasındaki uzaklık)-- iki yay mesafesi, veya daha da  
yakın. 
10-  Ve derhal esinledi (hz. Cebrail; 2/97) --(yüce Al-lahın)-- o hizmetkarına (=bu Misak Elçisi; 
2/23), --(Onun)-- o esinlediğini (42/51-52)! 
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11-  Ve (sonra) yalanlamadı (o Misak Elçisinin) zihni --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o her iki tarafta-- bu gördüğünü! 
12-  Öyleyse, siz (hala) kuşkulanıp tartışıyor musunuz onunla, bu gördüğü hakkında? 
13-  Ve muhakkak gördüydü o onu (=hz. “Cebraili”) diğer bir inişte de. 
14-  --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- o uzak “sedir” -ağacının- (14/24-25) 
yanında! 
15-  Ve (sonra, böylece) onun yanındadır --o sağ tarafta-- o barınma “bahçesi” de! 
16-  Ki (işte), o zaman bürüyordu o “sediri,” o bürüyen. 
17-  Ve (böylece) --o sol tarafta-- asla kaymadı o göz, ve --o sağ tarafta da-- asla taşmadı! 
18-  Muhakkak (böylelikle) gördü o Yetkesinin o “Đşaretlerinden” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” --(şimdi, böylece özellikle ve en başta  
aşağıda anılacak olan)-- o (her) birine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5),  
en büyük (olanları)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (11-18), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi en başta o  
“Şanlı Bir Mucize,” ve sonra o “Enfes Bir Mucize,” ve sonra da o “Ulaştıran Bir Mucize” dosyalarını  
muhakkak görüp bu bağlamda tüm bunları da şimdi artık orada böylece ard arda ve açıkça idrak 
etmeliyiz, en ilkin.  
 
19-  Ama gördünüz mü siz (şimdi) o Latı ve o Uzzayı, 
20-  ve o Menatı, üçüncüsü (olan)? 
21-  O halde, sizin için mi (olmalıydı) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta--                                 
o “erkekler” (=eril formda ve böylece birlikte anılmış olan o Cebrail ve Mikail; 2/98), ve Onun  
için mi (olmalıydı) --o sağ tarafta-- bu “dişiler” (=dişil formda ve böylece birlikte anılmış olan  
bu Lat ve Uzza, ve de Menat; 53/19-20)? 
22-  Bu, o zaman --(ikiye üç olarak en baştan beri zaten bu açıdan dahi hiç uyuşmayacak)-- 
çarpık bir bölüşüm (olurdu)! 
23-  (Öyleyse), değildir onlar (=Lat ve Uzza, ve de Menat), sadece (boş, geçersiz) adlar, onları  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece-- adlandırmaya kalktığınız, sizin ve o babalarınızın 
(=13/33)! (Đşte), asla indirmedi Al-lah onlar hakkında --(şimdi, burada bu açıdan da onaylayıcı, 
geçerli kılıcı)-- hiçbir ispat! (Dolayısıyla), izlemiyorlar (onlar), sadece sanıyı, ve o canların (boş, 
geçersiz olarak) heves ettiğini. Halbuki muhakkak artık geldi onlara (burada) Yetkelerinden  
o “Đleti” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” --(burada özellikle ve  
en başta, içinde hz. Cebrail ve Mikailin böylece karşılıklı olarak ve beraberce anılmış olduğu  
o “Şanlı Bir Mucizeye”)-- bir atıftır burada böylelikle yine, en ilkin: 39/23)! 
24-  Yoksa insan için midir o hayal edip kuruntuladığı (herşey) (53/39)? 
25-  Ve (işte), Al-lah içindir, o sonraki zaman da ve bu ilk zaman da (28/70)! 
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26-  Ve nice (var ki) o meleklerden o göklerde, asla fayda veremez (onların) aracılıkları, hiçbir 
istemle, (ancak) sadece izin vermesinin ardından Al-lahın o (Kendi) istediği kimse için, ve de 
(en ilkin ancak) böylece --(o “Deyişte” kendisinden)-- hoşnut kalmış olacağı (20/109)!  
27-  Şüphesiz, (şimdi) inanmayan o kimseler o “sonraki zamana” (=içinde bulunduğumuz  
bu en kritik Son Gün: yani BinYıllık (22/47) bu “son zamana” dair de en önemli bir atıftır  
burada yine böylece; 6/92) mutlaka adlandırıyorlar (burada yine özellikle o “Şanlı Bir Mucize” 
dosyasında yer alan) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ taraftaki-- o “melekleri”  
--(bu kelime arapçada (=elmelaikete) olarak böylece özellikle “di şil” formda yazılı olduğu  
için de)-- dişi adlandırmasıyla (37/150)!  
28-  Ve (halbuki), yoktur onlar için bunun hakkında hiçbir bilgi. (Böylece) izlemiyorlar (onlar), 
sadece sanıyı. Ve şüphesiz, o sanı (43/19) asla yarar sağlamaz (şimdi) o “Gerçekten” (39/41) 
yana, hiçbir istemle (53/23)! 
29-  Öyleyse, (şimdi) yüz çevir sen o “Anışımızdan” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23) yüz çevirmiş o 
kimseden, ve (böylece) dilememiş, sadece bu yakın hayatı (18/28). 
30-  Çünki (işte), ancak budur onların ulaşabildikleri (şimdi) bu “Bilgiden” (4/166) yana! 
Şüphesiz Yetken, ancak Odur en bilici (şimdi) kimin (böylece) saptığını Kendi yolundan  
(2/26-27), ve Odur en bilici kimin (böylece) iletildiğini (2/25-26)! 
31-  Ve Al-laha aittir (tüm) o göklerin içindekiler, ve o yerin içindekiler (16/49-50). Öyleyse, 
cezalandıracaktır (O) şimdi (böylece) çirkinlik etmiş (29/4) o kimseleri bu “çalıştıklarıyla” 
(40/40), ve ödüllendirecektir (O) şimdi (böylece) güzellik etmiş (39/34) o kimseleri, (böylece)  
en güzeliyle (39/35)! 
32-  O kimseler ki, (işte), şimdi (böylece de) uzak dururlar o büyük suçlardan (45/6-7 &  
2/219 & 2/275-276 & ...) ve ahlaksızlıklardan (4/22 & 7/80 & 17/32 & ...); sadece (müstesna)  
(farkında olmadan yaptıkları) o ufak tefek hatalar. Ve de şüphesiz, Yetken --(bu takdirde; 4/17)--   
(böylece de) geniştir bağışlamada (25/69-70)! O en bilicidir sizi, inşa ettiğinde sizi o yerden 
(=yer toprağında mevcut tüm o elementlerden), ve siz (daha) ceninler iken de o annelerinizin 
karınlarında. Öyleyse, (şimdi) asla --(kendinizi överek, yücelterek)-- temize çıkarmayın o kendi 
canlarınızı, (ve bilin ki), O en bilicidir şimdi --(Onun katında gerçekten temize çıkabilmek için, 
böylece)-- sakınmış (2/177) o kimseyi! 
33-  O halde, (şimdi) gördün mü (sen) --(o “Anıştan;” 39/23)-- böylece yüz çevirmiş (53/29)  
o kimseyi? 
34-  Ve verdiydi o (en başta) azıcık, ve --(sonra tamamen sırt çevirip, toptan)-- kıstı (41/7). 
35-  Peki, (şimdi) onun yanında mıdır o (gelecekle ilgili) görünmezin bilgisi, ve o (böylece) 
görüyor (19/77-79)? 
36-  Yoksa (hala) havadis verilmedi mi (kendisine) o Musanın sayfalarında olanla (bkz.  
Musa Peygamberin Sözleri 32/1-2)? 
37-  Ve de o Đbrahimin (bkz. Ata Peygamberlerin Sözleri 8/5-7), o kimse ki --(yüce Al-laha olan 
tüm o kulluk görevlerini)-- tam yerine getirdiydi (16/120-122)! 
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38-  (Öyleyse), artık yüklenemez hiçbir yüklenici bir diğerinin (günah) yükünü (35/18). 
39-  Ve asla yoktur insan için, (ancak) sadece o çabaladığı. 
40-  Ve (işte), şüphesiz, o çabası böylece (21/94 X 34/5) ileride görülecektir; 
41-  sonra karşılığı verilecektir ona, (böylece) en uygun bir karşılıkla (76/12-22 X 18/104-106)! 
42-  Ve şüphesiz, Yetkene doğrudur o son varış. 
43-  Ve şüphesiz O, ancak Odur güldüren (80/39) ve ağlatan (9/82). 
44-  Ve şüphesiz O, ancak Odur öldüren ve hayatlandıran (30/40). 
45-  Ve şüphesiz O yarattı o iki eşi de: o erkeği, ve o dişiyi. 
46-  Bir damlacıktan (=yumurta hücresi), o (sperm ile) menilendiği zaman. 
47-  Ve şüphesiz, Ona aittir (ahiretteki) o diğer/son inşa etme de (56/61-62). 
48-  Ve şüphesiz O, ancak Odur --(böylece de imtihan etmek üzere, burada)-- zengin kılan da,  
ve yoksul kılan da (34/36-37). 
49-  Ve şüphesiz O, ancak Odur o “Şira’nın” (=bölünüp açıldıkları takdirde, her iki tarafta  
Simetrik olarak iki adet “19” sayısını işaret edebilen, ve zaten şu anki hallerinde her iki tarafta 
tam Simetrik olarak, yine “19” kodu ile taçlandırılmış o en özgün Fibonacci dizisine göre,  
en üstün bir “Matematiksel Hesaplama” üzere böyle en özgün bir tarzda yapılandırılmış olan 
Evrenimizdeki o nice “Spiral Galaksilere” en özgün bir atıf olmalıdır bu en özel ifade burada)  
Yetkesi (=41/53)! 
50-  Ve şüphesiz O yıkıma uğratmıştı o Ad (halkını) da, 
51-  Ve o Semud (halkını); ve --(işte, bundan ötürü; 41/15-17)-- asla baki bırakmadı (onları)! 
52-  Ve o Nuh halkını da, daha önce; (çünki) şüphesiz onlar olduydular, onlar (böylece)  
en haksızlık edici ve de en taşkınlık edici (71/21-27)! 
53-  Ve o dönekleyicileri de (O) çöktürttü; 
54-  ve (böylece) sardırdı onlara, o sardırdığını (9/70)! 
55-  Öyleyse, artık hangi “Đnayetlerine” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đnayetlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 55/77-78) Yetkenin  
hala kuşkuyla bakabilirsin (53/12)? 
56-  (Öyleyse), işte bu, bir uyarıcıdır (4/47) o önceki uyarıcılardan (bkz. Musa Peygamberin 
Sözleri 31/15-16 & ve Đsa Peygamberin Sözleri 4/22-27 & ve de Muhammed Peygamberin  
Sözleri 18/15-17)! 
57-  (Đşte), yaklaştı o yaklaşmakta olan (44/10-11); 
58-  (sonra da) yoktur onu Al-lahtan başka (böylece) hiçbir kaldırabilecek olan (44/15)! 
59-  Öyleyse, siz (hala) bu “Anlatıdan” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler  
en güzel “Anlatısına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23) ötürü mü şaşırıyorsunuz? 
60-  Ve şimdi (buna) böylece gülüyorsunuz (43/47), ama böylece ağlamıyorsunuz (19/58)? 
61-  Ve siz (buna karşı) böyle de tahammülsüzler (18/101) oluyorsunuz? 
62-  (Hayır, öyleyse, vakit artık böylece çok geç olmadan; 8/50-52 kendi iyiliğiniz için) derhal  
--(şimdi, bunun üzerinde böylelikle erdemlice çalışarak; 2/25 böylece)-- “eğilin” Al-lah için 
(48/29) ve (böylelikle de Ona) hizmet edin (22/77)! 
 
 
 
 



Bölüm  54           535 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

BÖLÜM   54 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  (Đşte), yaklaştı o Saat (=44/10-16), ve (bunun öncesinde) yarıldı o Ay!  
 
**  9 Ekim 2009 tarihinde, Nasa tarafından gerçekleştirilmi ş olan o Ayın bombardımanı, ve bunun 
sonucunda Ayın yüzeyinin --üzerine düşürülen o iki kütle tarafından-- “yarılması” (=enşakka), ve bunun 
akabinde Aydan bir “çift” duman yükselmiş olması tarihi hadisesine, ve böylece bunun akabinde de  
--(dünyanın en sonunda geleceği vadedilmiş olan o nihai ve en büyük Saatten; 39/67-69 önce)--  
şimdi yakın bir zaman sonra geleceği vadedilmiş olan bu Saatin (bkz. 44/10-16) artık böylelikle  
--(insan ölçüsüne göre değil, fakat yine aslen yüce Al-lahın indindeki ölçüye göre, elbette)-- şimdi artık 
çok yaklaşmış olduğuna dair en Mucizevi gaybi bir haber hükmünde olmalıdır yukarıdaki bu Ayet  
böylelikle yüce Rabbimizden.  
Bununla ilgili olarak verilmiş biraz daha detaylı ve derin bilgilere yakından tanık olabilmek için, lütfen, 
şimdi o “Devasa Bir Mucize 2” dosyasını bu bağlamda da tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin.    
 
2-  Ama (şimdi) eğer görürlerse (onlar) bir “Đşaret” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinden” ard arda o (her) birine de bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 6/4 = 26/5), (yine de) derhal yüz çeviriyorlar, ve diyorlar: (Ard arda) devam edegelen  
bir sihirdir (21/1-3)! 
3-  Ve işte, (böylece) yalanladılar, ve izlediler kendi heveslerini (28/50). Ama --(yüce Al-laha 
ait)-- o her emir (en sonunda muhakkak böylelikle) gelip konacaktır (40/78, 84-85)! 
4-  Ve (işte), muhakkak geldi onlara (şimdi) o “havadislerden,” onun içinde (böylece) bir ihtar  
olan (38/87-88)! 
5-  Böylelikle --(yüce Al-lahın indinde)-- doruğa ulaşmış bir “Buyuru” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Buyruğuna” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 13/37) olarak; 
ama (yine de) yarar sağlamıyor o --sollu & sağlı-- “uyarılar” (51/50-51)! 
6-  Öyleyse, (şimdi) yüz çevir (sen) onlardan. (O) gün, artık çağırdığında o (melek) çağırıcı 
felaketli bir şeye doğru. 
7-  Kaygılanmış (halde) gözleri, --(buradaki bu vefatlarının hemen ardından, öte tarafta,  
o Cehennemde; 16/28-29 böylece ve derhal)-- çıkıyor (olacaklar) o yatış yerlerinden (36/48-53);  
(o vakit) sanki şüphesiz onlar yayılmış çekirgeler gibidirler. 
8-  (Orada) koşarlar (iken) o (melek) çağırıcıya doğru, diyor (olacak) bu inkarcılar (74/26-31): 
Đşte bu, zorlu bir gündür (74/9-10)! 
9-  Yalanladıydı onlardan önce o Nuh halkı da. Ve yalanladılar (onlar) o hizmetkarımızı, ve 
dediler: O bir cinlenmiştir! Ve o (böylece de) ihtar edilip engellenmişti (26/116). 
10-  Ve (bunun üzerine, şöylece) dua edip çağırdı (o da) Yetkesini: (Ey Yetkem), şüphesiz ben 
yenik düştüm; öyleyse, (lütfen) artık (Sen) yardım et! 
11-  Ve (bunun üzerine, Biz de) açıverdik o göğün kapılarını boşalan bir suyla. 
 
 
 
 



Bölüm  54           536 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
12-  Ve fışkırttık o yeri, pınarlar (halinde). Ve kavuştu o sular bir emir üzere, muhakkak 
ölçülmüş olan! 
13-  Ve (böylece) taşıdık onu o levhalar ve çiviler sahibi (gemi) üzerinde. 
14-  Akıp gidiyordu o (Bizim) gözlerimizin önünde; böylece (kurtarıcı) bir ödül (olarak)  
(böyle) nankörlüğe uğramış olan o kimse için (71/21-24)! 
15-  Ve (işte), muhakkak --şimdi, yine burada da, böylece-- bıraktık (Biz) onu (böyle)  
bir “Đşaret” olarak (=23/27-30); öyleyse, (bunu) hiç düşünüveren var mı? 
16-  O halde, (en sonunda) nasıl oldu (Benim) o çilelendirmem, ve o uyarılarım (71/25)! 
17-  Ve (işte), muhakkak (böylece) kolaylaştırdık (Biz) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o birinci bölgede, o sol tarafta-- o “Okunuşu” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 36/69) bu “Anış” (=39/23) için; öyleyse, 
şimdi (bunu) hiç düşünüveren var mı? 
18-  Yalanladıydı o Ad (halkı da); o halde, (en sonunda) nasıl oldu (Benim) o çilelendirmem, ve 
o uyarılarım! 
19-  (Đşte), şüphesiz Biz gönderdik onların üzerine sarsıcı bir rüzgar, üsteleyen felaketli  bir 
günün içinde. 
20-  Savurup atıyordu o ahaliyi, sanki şüphesiz onlar kökünden sökülmüş hurma kütükleri (imiş) 
gibi. 
21-  O halde, (en sonunda) nasıl oldu (Benim) o çilelendirmem, ve o uyarılarım! 
22-  Ve (işte), muhakkak (böylece) kolaylaştırdık (Biz) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o birinci bölgede, o sağ tarafta-- o “Okunuşu” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 36/69) bu “Anış” (=39/23) için; öyleyse, 
şimdi (bunu) hiç düşünüveren var mı? 
23-  Yalanladıydı o Semud (halkı da) o uyarıları. 
24-  Ve dediler (onlar): Yani (şimdi) böyle bir birey mi bizim (aramızdan), tek (başına) olan,  
(şimdi) mutlak izleyecekmişiz (biz) onu? Şüphesiz biz, o zaman, (apaçık) bir sapkınlık ve bir 
çılgınlık içindeyiz (demektir)! 
25-  Ve (yani) şimdi --(yüce Al-lah tarafından)-- indirilip bırakıldı mı o “Anış” (=39/23) onun 
üzerine, bizim aramızdan (38/8-9)? Hayır; o halde, o (sadece) pek yalancı bir şımarıktır! 
26-  Öyleyse, artık bilecekler (onlar) yarın, kimmiş pek yalancı bir şımarık! 
27-  (Đşte), şüphesiz Biz göndericileriz --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta--             
o “dişi deveyi,” bir deneme (olarak) onlar için! (=11/120) Öyleyse, artık (sen de) gözleyip bekle 
onları, ve kararlı kal. 
28-  Ve havadis ver onlara: Şüphesiz, o “su” da --şimdi, yine burada da-- bölüşümlüdür onların 
arasında (25/48-49)! Her içim (vakti) hazır kılınmıştır. 
29-  Ama seslendiler (onlar) o arkadaşlarına, ve (o da) derhal fırladı ve --şimdi, yine burada  
19 kodlu o Tablolarda da, o alt bölgeye atıp-- parçaladı (o “dişi deveyi”)! (=4/119) 
30-  O halde, (en sonunda) nasıl oldu (Benim) o çilelendirmem, ve o uyarılarım! 
31-  (Đşte), şüphesiz Biz de gönderdik onların üzerine tek bir çığlık; ve (akabinde) oldular (onlar) 
o ağılcının samanı gibi! (=44/10-16) 
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32-  Ve (işte), muhakkak (böylece) kolaylaştırdık (Biz) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o ikinci bölgede, o sol tarafta-- o “Okunuşu” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 36/69) bu “Anış” (=39/23) için; öyleyse, 
şimdi (bunu) hiç düşünüveren var mı? 
33-  Yalanladıydı o Lut halkı da o uyarıları. 
34-  (Đşte), şüphesiz (en sonunda) Biz de gönderdik onların üzerine (taş yağdıran) bir kasırga; 
sadece (müstesna) Lutun ailesi, kurtardık onları seherde. 
35-  Bir armağan (olarak) Kendi katımızdan! (Çünki) böylece (kurtarıp) ödüllendiririz (Biz)  
şükretmiş (76/3) kimseyi! 
36-  Ve muhakkak (en evvelden) uyardıydı o onları (Bizim) o çarpışımıza karşı; ama (hep) 
kuşkuyla karşıladılar (onlar) o uyarıları. 
37-  Ve muhakkak (utanmazca ve zorbaca) baskı da yaptılar (onlar) ona o misafirlerinden 
(ötürü); ve Biz de (böylece) silip kapattık onların gözlerini (15/67-74). O halde, tadın (şimdi)  
o çilelendirmemi, ve o uyarılarımı! 
38-  Ve işte, muhakkak sabahleyin vurdu onları, erkenden, gelip çökücü bir çile (11/81-83). 
39-  O halde, haydi tadın (şimdi) Benim o çilelendirmemi, ve o uyarılarımı! 
40-  Ve (işte), muhakkak (böylece) kolaylaştırdık (Biz) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o ikinci bölgede, o sağ tarafta-- o “Okunuşu” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 36/69) bu “Anış” (=39/23) için; öyleyse, 
şimdi (bunu) hiç düşünüveren var mı? 
41-  Ve muhakkak geldiydi o Firavun ailesine de o uyarılar. 
42-  Ama yalanladılar (onlar) o “Đşaretlerimizi,” (onların) hepsini (26/15-49); ve (Biz de)  
bundan ötürü (en sonunda) yakalayıp aldık onları --şimdi, yine burada 19 kodlu o Tablolarda da,  
böylece o sol tarafta da-- en Üstün, --o sağ tarafta da-- en Ölçen (yüce Al-lahın) o yakalayıp 
alışıyla (26/60-66)! (=11/120) 
43-  Öyleyse, (şimdi) sizin (bu) inkarcılarınız (2/26-27) daha mı iyidir o şahıslardan?  
Yoksa sizin için --(yüce Al-lah tarafından kayıtsız ve şartsız, kesin ve mutlak olarak verilmiş)-- 
bir kurtuluş garantisi mi vardı o kaynakların içinde (X bkz. Tevrat-Tsny. 32/1-6 & 22-25)  
(X Đncil-Matta 4/4 & 7/22-27) (X Kuran-Neml 27/93 & Đbrahim 14/24-29 & Furkan 25/30)? 
44-  Yoksa (hala) diyorlar mı (onlar): Biz yardımlaşıp --(yüce Al-lahın katında böylece de 
mutlak zafere erecek olan)-- bir topluluğuz? 
45-  (Hayır); hezimete uğratılacak o toplulukları, ve --(bu takdirde; 2/27 en sonunda burada 
böylece de)-- arkalarını dönüp kaçacaklar (21/1-2 & 17/7 & 3/56 & 9/98)! 
46-  Hayır, --(daha sonra, dünyanın en sonundaki)-- o Saat (39/67-70) --(bu takdirde; 4/18  
en sonunda böylece de)-- sözlenmiş (nihai yerleridir) onların; ve (böylelikle) o (nihai) Saat 
(39/71-72) --şimdi, burada o sol taraftaki o “Đşaretlere” karşı sergiledikleri bu zorbalık ve 
inkarlarından; 29/47 ötürü/karşılık da-- en perişan edici, ve --o sağ taraftaki o “Đşaretlere” karşı 
sergiledikleri bu zorbalık ve inkarlarından; 29/49 ötürü/karşılık da-- en ezici olacaktır (22/72)!  
(=40/46) 
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47-  Şüphesiz, (bu) cürümkarlar (7/40) şimdi (böylece) bir sapkınlık (2/16), ve de bir çılgınlık  
içindedirler. 
48-  (O) gün, artık sürüklendiklerinde o ateşin içine, yüzleri üzere, (denilecek onlara): O halde, 
haydi tadın (şimdi) o “Söküp Atıcının” (74/26-30) o dokunuşunu (74/41-47)! 
49-  Şüphesiz Biz her istemi, (işte), yarattık (Biz) onu --“eşli,” Simetrik, matematiksel-- bir 
ölçüyle (51/49)! 
50-  Ve değildir (Bizim) emrimiz, sadece tek (bir komut), --(bir şeyi bunun akabinde derhal ve 
böylece o “Ol” emriyle buyurmak için; 36/82 tek bir kez)-- göz kırpması gibi. 
51-  Ve muhakkak (böylece) yıkıma uğrattık (Biz) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o alt 
bölgede, o her iki tarafta da-- sizin o “hiziplerinizi;” öyleyse, şimdi (bunu) hiç düşünüveren  
var mı (74/26-31)? 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (54/17, 22, 32, 40 & 51), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, 
Matematiksel bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi  
en başta o “Şanlı Bir Mucize,” ve sonra da o “Đstisnai Bir Mucize” dosyasını da muhakkak görüp  
bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
52-  Ve (işte), her istem, onların (burada böylece) yaptıkları onu, --(yüce Al-lahın katında 
korunup muhafaza edilen)-- o kaynakların içindedir. 
53-  Ve böylece (o yaptıklarının) hepsi, küçük ve büyük, --(onlar burada bunları yapar yapmaz)-- 
satır satır (oraya) yazılıp kaydedilmiş (45/29) halde --(geçmiş nesillerde halihazırda böylece 
kaydedilmiş olarak, şimdiki ve gelecek nesillerde ise böylece görülüp anında kaydedilmiş olacak 
olarak; 10/14 & 50/17-18)-- 
54-  Şüphesiz, şimdi (böylece) “sakınanlar” (39/33) o bahçeler ve de aydınlık içinde olacaklardır. 
55-  O “doğruluk” makamında (39/33), --o her iki tarafta, böylece “eşli,” Simetrik olarak--                
o en ölçüleyen Yöneticinin (54/49) katında! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  (Đşte), o Pek Acıyan, 
2-  (böylece) öğretip bildirdi o “Okunuşu” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Okunuşuna” bir atıftır burada böylelikle yine, en başta: 36/69)! 
3-  Yarattı o insanı, 
4-  (böylece de) öğretip bildirdi ona o “açık edişi” (75/17-19)! 
5-  Đşte, --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta-- o “Güneş,” ve --o sol tarafta--           
o “Ay” bir “hesaplama” iledir! (=41/37) 
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6-  Ve --şimdi, yine o sol tarafta da-- o “yıldızlar,” ve --o sağ tarafta da-- o “ağaçlar”  
--(yine orada da, ve böylece de)-- (Ona) eğilmektedirler! 
7-  Ve o gök; (işte), yükseltti (O) onu, ve koydu o tartıyı. 
8-  Öyleyse, artık --(o havayı kirleterek, zararlı gazları üreterek, ozon tabakasını delerek, vs.)-- 
asla taşkınlık etmeyin o tartı içinde! 
9-  Ve (daima) ayakta tutun --(kendi aranızdaki o alış-verişlerinizde)-- o tartmayı da, adaletle,  
ve asla eksiltmeyin o tartıyı da (83/1-6)! 
10-  Ve o yer; (işte), yaratıp koydu (O) onu (tüm) o -canlı- varlıklar (24/45) için. 
11-  Onun içinde (nice) meyvalar (vardır), ve hurma (ağaçları), kabuklar sahibi (olan). 
12-  Ve taneler, yapraklar sahibi (olan), ve o hoş kokular. 
13-  Öyleyse, (ey o insanlar ve cinler), artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78)  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
14-  Yarattı (O) o insanı bir somutluktan, çömlekçi gibi --(yani sembolik manada, böylece o “iki 
elinin” maharetiyle; 38/75)! 
15-  Ve yarattı o cini de --(böylece insan gözüne görünmez; 7/27 kara)-- bir enerjiden o 
(bilinmez) ateşten! 
16-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
17-  Yetkesidir (O) --o sağ tarafta da-- o “iki doğunun,” ve Yetkesidir (O) --o sol tarafta da--                
o “iki batının!” 
18-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
19-  Đşte, saldı (O) --(biri “tuzlu ve acı,” diğeri “tatlı ve leziz” olan)-- o iki denizi; işte, (onlar)  
--şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da-- birbirleriyle karşılaşıyorlar. 
20-  (Ama) --şimdi, burada da-- onların arasında (böylece) --matematiksel-- bir engel (vardır), 
birbirlerine karışmıyorlar (25/53)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayette böylece anılan bu biri “tuzlu” ve “acı,” diğeri ona göre “tatlı” ve “leziz” olan 
böyle her iki su kütlesinin karışmama sebebi aralarındaki --matematiksel-- ısı ve yoğunluk farkına  
bağlı kılınmıştır o doğada, yüce Rabbimiz tarafından, en ilkin; dolayısıyla, bunların şimdi o “Ulaştıran  
Bir Mucize” dosyasında, orada yüce Rabbimize ait 19 kodlu o muhteşem Tabloda da, karşılıklı olarak 
içinde yer aldıkları oradaki o ikinci bölgede (o genel toplamlara baktığımızda) aralarında --matematiksel-- 
toplam geçiş sayıları böylelikle farkı kılınmış olması (=sol tarafta o genel toplam: 19x4 = 76 & sağ tarafta 
o genel toplam: 19x7 = 133) bu açıdan da yine gayet anlamlı bir Mesaj da içeriyor olmalıdır böylelikle de 
burada bizlere.   
 
21-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
22-  (Đşte), çıkıyor onlardan --şimdi, o sol tarafta da-- o “inci,” ve --o sağ tarafta da-- o “mercan!” 
23-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
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24-  Ve Onundur, (tüm) o inşa edilmiş akıp gidici (gemiler) de o denizin içinde, alametler gibi. 
25-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
26-  (Đşte), onların hepsi (şimdi) o (yerin) üzerindeki o kimselerin --(vakitleri gelip böylece vefat 
ettiklerinde, buradan)-- yok olucudurlar. 
27-  Ama --(ezelden ebede kadar, o yüce Tahtında; 25/59 her daim)-- baki kalacaktır Yetkenin 
yüzü (=egemenliği) (28/88), --şimdi, o sol tarafta da, böyle de-- “Onur,” ve --o sağ tarafta da, 
böyle de-- “Şeref” sahibi (96/3) olan! 
28-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
29-  Sorup istemektedir Ondan --(tüm o kendi dilek ve ihtiyaçlarını)-- o göklerin ve yerin 
içindeki kimseler; her gün (böylece) O, (yeni) bir iş (=irade ediş, yaratış; 36/82, dualara icabet 
ediş; 2/186) içindedir. 
30-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
31-  O halde, --(hesap sormak üzere, böylece)-- vakit ayıracağız (Biz) sizin için de, ey o iki 
ağırlık (=o insan ve o cin toplulukları; 6/128-130)! 
32-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
33-  O halde, ey o cin ve insan ulusları, eğer (şimdi) güç yetirebilirseniz sınırlarını aşıp geçmeye 
o göklerin ve yerin (=samanyolu galaksisi, ve/veya tüm evren), öyleyse, haydi aşıp geçin!  
Ama asla aşıp geçemezsiniz, sadece --(yüce Al-lahın, eğer dilerse, lutfedip bağışlamış 
olabileceği)-- bir ispatla! 
34-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
35-  Çünki (şimdi) derhal gönderilir sizin üzerinize ateşten (=radyoaktif) ışınlar, ve bir kara 
enerji, ve asla kurtulamazsınız! 
36-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
37-  Ve -ikiye- yarıldığı zaman o gök, ve olduğunda --(her iki tarafında yine bu 19 kodu üzere,  
yüce Rabbimizin böylece yine o en Hikmetli matematik imzasını atmış olacağı; 41/53  
simetrik)-- bir gül, boyanmış (tablolar) gibi. 
38-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
39-  O gün, artık sorulmayacak (kendi) kusurundan (ne) o insan ve (ne de) o cin; 
40-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
41-  (çünki) derhal tanınacak (o vakit) bu cürümkarlar (7/40) kendi çehrelerinden, ve (hemen) 
yakalanıp alınacaklar o alınlarından, ve o ayaklarından. 
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42-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
43-  (Đşte), budur o batak, o şey ki (her zaman, böylece) yalanlıyorlardı onu (16/62) bu 
cürümkarlar (7/40)! 
44-  Öyleyse, --(şimdi, bundan ötürü; 22/72 daimi olarak)-- dolaşacaklar artık onun arasında ve  
o pişen kaynar suyun arasında! 
45-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
46-  Ama şimdi (böylece) -saygı duyup- korkmuş kimse için Yetkesinin o makamından  
(6/14-15), iki bahçe (var olacaktır). 
47-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
48-  (O ikisi de) ağaçlıklar sahibidirler. 
49-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
50-  Onların içinde iki pınar (vardır), (serbestçe) akıyor olan. 
51-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
52-  Onların içinde o her meyvadan --burada “sollu & sağlı” olarak böylece yapmış oldukları 
tüm o erdemli “çalışmalardan;” 2/25 ötürü/karşılık da, böylece orada “çifterli” olarak sunulmuş--                   
iki eş vardır! 
53-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
54-  Kurulup yaslanmışlardır o döşekler üzerinde, astarları atlastan (olan). Ve o iki bahçenin 
yemişleri de artık (uzanıp almak isteyenlere) yakındır. 
55-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
56-  Orada, --(kendilerine her an servis yapmak üzere)-- bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş 
(garson canlar) vardır; hiç emretmemiş onlara (ne) bir insan kendilerinden önce, ve (ne de)  
bir cin. 
57-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
58-  Sanki şüphesiz onlar yakut ve mercan gibidirler. 
59-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
60-  Çünki şimdi (böyle) güzel -çalışmanın- (=39/34) karşılığı, (ileride) mutlaka (böyle)  
güzel -mükafat- (=39/35) olmayacak mıdır? 
61-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
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62-  Ve bu ikisinden beride, iki bahçe (daha) vardır. 
63-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
64-  O ikisi de yemyeşildirler. 
65-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
66-  Onların içinde iki pınar (vardır), (yavaşça) fışkırıyor olan. 
67-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
68-  Onların içinde (nice) meyvalar da (vardır); ve --işte, şimdi burada böylece o sol tarafta 
yapmış oldukları o erdemli “çalışmalardan;” 2/25 ötürü/karşılık da-- hurma, ve --o sağ tarafta 
yapmış oldukları o erdemli “çalışmalardan;” 2/25 ötürü/karşılık da-- nar! 
69-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
70-  Orada, güzel görünümlü ve iyi huylu (garson canlar) vardır. 
71-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
72-  Yarenlerdir (onlar), --(kendilerine her an servis yapmak üzere)-- görevli kılınmışlar (olarak)  
o konaklar içinde; 
73-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
74-  Hiç emretmemiş onlara (ne) bir insan kendilerinden önce, ve (ne de) bir cin. 
75-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (55/77-78) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
76-  Kurulup yaslanmışlardır (orada) yeşil yastıklar üzerine, ve güzel görünümlü döşemeler. 
77-  Öyleyse, artık Yetkenizin hangi “Đnayetlerini” (53/55-56) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
böylece o her iki tarafta-- siz ikiniz yalanlayabilirsiniz? 
78-  O halde (işte), ne yücedir o Yetkenin adı, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da, 
böyle de-- Onur, ve --o sağ tarafta da, böyle de-- Şeref sahibi (96/3) olan! 

 
 
 

BÖLÜM   56 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Gerçekleştiği zaman o gerçekleşecek (olay). 
2-  Artık yoktur onun (böylece) gerçekleşmesini (39/67-70) yalanlayabilecek (olan)! 
3-  (Kimilerini) alçaltıcıdır (o), ve (kimilerini) yükselticidir (39/71-74)! 
4-  (Đşte), sarsıldığı zaman o yer, (tam) bir sarsılmayla. 
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5-  Ve ufalandığında o dağlar, (tam) bir ufalanmayla; 
6-  ve (böylece) olduğunda (onlar) artık saçılmış bir toz toprak. 
7-  Ve olacaksınız siz (o vakit) üç (grup) eşler (halinde): 
8-  Đşte, o sağ tarafın arkadaşları (90/18), gerçekten o sağ tarafın arkadaşlarıdır! 
9-  Đşte, o şom tarafın arkadaşları (90/19), gerçekten o şom tarafın arkadaşlarıdır! 
10-  Ve bu yarışıp öne geçenler (35/32) böylece (hakkıyla) yarışıp öne geçenlerdir! 
11-  (Đşte), o şahıslar artık --(yüce Al-lahın katında)-- en yakınlaştırılan (kullardır). 
12-  Armağan bahçeleri içindedirler. 
13-  Onların birçoğu --(bu Mesajı duyar duymaz, buna hemen gönül verip, ve bunların tamamı  
ve hepsi üzerinde; 9/124 böylelikle en baştan beri erdemlice “çalışan;” 2/25-26)-- o ilklerdendir 
(23/61)! 
14-  Ve onların birazı --(bu Mesajı ilk duyduklarında derhal cevap veremeyip, ancak biraz daha 
sonra buna hemen gönül verip, ve yine bunların tamamı ve hepsi üzerinde; 9/124 böylelikle  
o andan itibaren erdemlice “çalışan;” 2/25-26, ve en başta kaybetmiş oldukları o zamanı da 
böylece sonradan hakkıyla telafi edebilmiş olan)-- o sonrakilerdendir (23/61)! 
15-  Đşlemeli koltuklar üzerindedirler. 
16-  Kurulup yaslanmışlardır onların üzerinde, karşılıklı (oturanlar) olarak.   
17-  Dolaşır onların etrafında --(hiç büyüyüp yetişkin olmadan, her daim böylece sağlıklı,  
sevinçli ve mutlu çocuklar olarak kalmaları takdir edilmiş olan)-- o sürekli kılınmış yavrular. 
18-  Bardaklarla ve sürahilerle, ve kaynaktan (doldurulmuş) kadehlerle (ağırlanırlar). 
19-  Asla akılları çelinmez ondan (ötürü), ve başları da ağrımaz. 
20-  Ve (nice) meyvalarla (55/52), o seçtiklerinden. 
21-  Ve kuş etiyle, o arzuladıklarından. 
22-  Ve --(kendilerine böylece her an servis yapmak üzere; 44/54-55 hazır kılınmış)-- yarenler, 
iri gözlü; 
23-  saklanmış inciler örneği gibi (olan). 
24-  (Đşte), böylelikle bir ödül (olarak), bu “çalışıyor” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak tüm o Dosdoğru “çalışmalara” bir atıftır böylece 
burada yine, en ilkin: 2/25-26) olduklarından ötürü! 
25-  Asla işitmezler (onlar) artık orada (ne) bir boş lakırdı, ve (ne de) bir suça sokma. 
26-  Sadece bir deyiş: Selam, Selam! 
27-  Ve işte, o sağ yanın arkadaşları (90/17-18), gerçekten o sağ yanın arkadaşlarıdır! 
28-  Yayılmış kiraz (ağaçları) altındadırlar. 
29-  Ve dizilmiş o muz (ağaçları). 
30-  Ve uzatılmış gölgelikler. 
31-  Ve (bolca) akıtılmış sular. 
32-  Ve çokça meyvalar (55/68); 
33-  --şimdi, yine burada o sol tarafta yapmış oldukları tüm o erdemli “çalışmalardan;” 2/25 
ötürü/karşılık da, orada-- artık hiç kesilmeyen, ve --o sağ tarafta yapmış oldukları tüm o erdemli 
“çalışmalardan;” 2/25 ötürü/karşılık da, orada-- artık hiç menedilmeyen! 
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34-  Ve yükseltilmiş döşekler. 
35-  Şüphesiz (şimdi) Biz (bedence de) inşa ettik onları (=o garson canları; 55/70), (tam) bir  
inşa edişle. 
36-  Ve (böylece) kıldık onları (hep) gençler, 
37-  (o emir sahiplerine; 55/74)-- tam bağlı hizmetliler. 
38-  O sağ yanın arkadaşları için! 
39-  Onların birçoğu --(bu Mesajı duyar duymaz, buna hemen gönül verip, bunların büyük bir 
kısmı veya bazıları üzerinde; 9/124 böylelikle en baştan beri erdemlice “çalışan;” 2/25-26)--                      
o ilklerdendir.  
40-  Ve onların birçoğu --(bu Mesajı ilk duyduklarında derhal cevap veremeyip, ancak biraz daha 
sonra buna hemen gönül verip, ve yine bunların büyük bir kısmı veya bazıları üzerinde; 9/124 
böylelikle o andan itibaren erdemlice “çalışan;” 2/25-26, ve en başta kaybetmiş oldukları  
o zamanı da böylece sonradan hemen ve hakkıyla telafi edebilmiş olan)-- o sonrakilerdendir. 
41-  Ve işte, o sol yanın arkadaşları (90/19-20), gerçekten o sol yanın arkadaşlarıdır! 
42-  Yakıcı esinti ve kaynar su içindedirler. 
43-  Ve kaynardan gölgelikler. 
44-  Asla serinletici olmayan, ve asla şereflendirici olmayan. 
45-  (Çünki) şüphesiz onlar olduydular bundan önce, (böyle) refahlandırılmışlar (23/53-56)! 
46-  Ve de ısrar ediyor idiler o koca günah (31/13) üzerinde; 
47-  ve de diyor idiler: Yani (şimdi) biz (burada) öldüğümüz zaman mı, ve olduğumuzda toprak 
ve kemikler, şüphesiz biz mi --(aslen buradaki bu vefatın; 16/28-29 X 32 hemen ardından, öte 
tarafta, böylece ve derhal)-- mutlak uyandırılacaklar (36/48-53) imişiz? 
48-  Ve o önceki babalarımız da mı? 
49-  De ki: Şüphesiz, o öncekiler ve bu sonrakiler --(buradaki bu vefat ettirilişin hemen  
ardından, 
50-  öte tarafta, o Cehennemde, veya o Cennette; 16/28-29 X 32 böylece ve derhal)-- mutlak  
-biraraya getirilip- toplanıcılardır (7/37-38), ta ki artık --(tüm bu evrenin ileride yüce Al-lah 
tarafından önce toptan çökertilip, akabinde tekrar açılmış olacağı o nihai kalkış gününde; 21/104 
o vakit böylece tekrar bu yeryüzünde diriltilip kaldırılacakları; 39/67-69)-- bilinen bir günün  
o vaktine kadar (23/99-101)! 
51-  Sonra şüphesiz siz, ey (böyle) sapkınlar ve yalanlayıcılar (68/44), 
52-  mutlak yiyeceksiniz dikenli bir ağaçtan (44/43-46)! 
53-  Ve dolduracaksınız ondan karınlarınızı, 
54-  ve içeceksiniz onun üzerine o kaynar sudan; 
55-  Ve içeceksiniz susamış develerin içişi gibi! 
56-  Đşte, --(şimdi, bu takdirde; 4/18 & 22/72 artık)-- budur onların ziyafetleri o ergi gününde! 
57-  Biz yarattık sizi; o halde, (şimdi) değil misiniz (siz) derhal (böylece) doğrulamalı (70/26)? 
58-  Öyleyse, (şimdi) gördünüz mü o döktüğünüz (meniyi)? 
59-  Siz mi yaratıyorsunuz onu, veya Biz miyiz yaratanlar (75/37-39)? 
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60-  Biz ölçüp takdir ettik sizin aranızda o ölümü; ve (sonra da) asla değiliz Biz aşılıp 
geçilebilecekler,          
61-  (ahirette tekrar yaratıp) getirmemiz konusunda sizin --(buradaki o parmak uçlarına  
kadar; 75/3-4 tastamam aynı olacak o)-- benzer (bedenlerinizi), ve böylece de (orada tekrar)  
inşa etmemiz (hususunda) sizi --(orada bu kez ana rahminde değil, ancak şu anda hiç)-- 
bilmediğiniz (bir tarz) içinde. 
62-  Ve (işte), muhakkak (görüp) bildiniz siz --(burada ana rahminde böylece)-- o ilk inşa  
edişi de (23/14); o halde, (hala) değil misiniz “Anış” (=39/9) almalı? 
63-  Öyleyse, (şimdi) gördünüz mü o ektiğiniz (tohumu)? 
64-  Siz mi bitiriyorsunuz onu, veya Biz miyiz bitirenler (16/10-11)? 
65-  Eğer istersek, mutlaka kılarız (şimdi) Biz onu bir ufantı; ve kalıverirdiniz (o vakit) şöyle 
sızlanıyor (olarak): 
66-  Şüphesiz biz (böylece) mutlak borç altında yıkılmışlarız! 
67-  Hayır, biz (böylece) hepten mahrum bırakılmışlarız (68/27-29)!  
68-  Öyleyse, (şimdi) gördünüz mü o suyu, o şey ki (kana kana) içiyorsunuz? 
69-  Siz mi indirdiniz onu o buluttan, veya Biz miyiz indirenler (30/48-49)? 
70-  Eğer istersek, kılarız (şimdi) Biz onu (içilemeyecek kadar) acı; o halde, şimdi (hala)  
değil misiniz (siz) şükretmeli (76/3)? 
71-  Öyleyse, (şimdi) gördünüz mü o ateşi, o şey ki (rahat rahat) yakıyorsunuz? 
72-  Siz mi inşa ettiniz onun o ağacını, veya Biz miyiz inşa edenler (27/60)? 
73-  (Đşte), Biz kıldık o (ateşi) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da-- bir “Anışlık,” 
ve de bir geçimlik (tüm) o umup arayanlar için! 
74-  Öyleyse, saygıla (sen) Yetkenin adını --şimdi, o sol tarafta da-- en Büyük! 
75-  (Dedi yüce Al-lah): Öyleyse, yemin ederim --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da, o sol  
tarafta da-- o “yıldızların” yerlerine! 
76-  Ve şüphesiz o, (böylece) mutlak büyük bir yemindir, eğer (artık) bilebiliyorsanız! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (75-76), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o  
“Kavuşturan Bir Mucize” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bu “yıldızların” bu en özgün  
yerlerini şimdi artık orada da böylece de ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
Bunun akabinde, burada ayrıca tekrar hem de en ilkin bizim şu an içinde bulunduğumuz bu                        
Samanyolu galaksisini, ve hem de tüm Evrende yüce Rabbimiz tarafından yaratılmış buna benzer  
tüm o nice Spiral Galaksileri oluşturan tüm o “yıldızların” da --(bunlar bölünüp açıldıkları takdirde,  
her iki tarafta simetrik olarak iki adet “19” sayısını da işaret edebilen, ve zaten şu anki hallerinde de  
her iki tarafta tam simetrik olarak, yine “19” kodu ile taçlandırılmış o en özgün Fibonacci dizisine göre,  
en üstün bir “Matematiksel Hesaplama” üzere, böyle en özgün bir tarzda yapılandırılmış olan)--                      
o en özgün yerlerini de mutlaka böylelikle ve tekrar hatırlamalıyız burada şimdi bu bağlamda da,  
böylece en başta (41/53 = 56/75-76)! 
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77-  (Đşte), şüphesiz o, (böylece) mutlak şerefli bir “Okunuştur” (=19 kodlu, o ikişerli,  
benzeşmeli kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylelikle yine, en ilkin: 36/69)! 
78-  Saklanıp korunan bir “Yazıtın” içindedir. 
79-  (Dolayısıyla), asla dokunamaz ona (=onun yüce Al-lahın katındaki o “korunan Levhada,”  
en evvelden beri, ve halihazırda böylece kayıtlı bulunan o en asli ve dosdoğru Nüshasına;  
85/21-22), sadece o temizlenmiş (koruyucu Melekler). 
80-  (Đşte, burada da, şimdi böylece) bir “indirmedir” o (=39/23, 33-35) tüm o kalabalıkların 
Yetkesinden! 
81-  Öyleyse, (şimdi) bu “Anlatıyı” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler  
en güzel “Anlatısına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23) mı, siz hala (böylece) hor 
görüyorsunuz? 
82-  Ve (böylece de) tahkir ediyorsunuz --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o her iki tarafta da--  
(bu) “besininizi” (2/25), ki işte, --(o en güzel “Anlatıyı;” 39/23 böylece ve hala)-- mutlak 
yalanlıyorsunuz! (=68/44)  
83-  O halde, (artık) değil mi, ulaştığı zaman (o can) boğaza, 
84-  ve siz o sırada gözlüyorsunuz (iken), 
85-  ve (işte), Biz (şu an) daha yakınız ona sizden, ve fakat siz --(onun üzerindeki o ölüm 
meleklerini; 32/11 burada henüz)-- görmüyorsunuz (=25/22)! 
86-  O halde, (şimdi) değil mi, eğer (bu konuda böylelikle) ergilendirilip (asla hesap 
vermeyecekler) idiyseniz, 
87-  şimdi (derhal) döndürmelisiniz onu, eğer doğrular idiyseniz? 
88-  Ve işte, --(buradaki bu vefatının; 16/28-29 X 32 hemen ardından)-- eğer şimdi o  
(yüce Al-lahın katında) o en yakınlaştırılan (kullardan) (56/10-11) idiyse; 
89-  artık (onun için) derhal bir rahatlık, ve hoş kokular, ve armağan bahçeleri vardır (16/32)! 
90-  Ve işte, o eğer o sağ yanın arkadaşlarından (56/38-40) idiyse; 
91-  artık derhal (denilir ona): Selam sana, --(halihazırda böylece buradaki; 3/158 tüm)-- o sağ 
yanın arkadaşlarından! 
92-  Ve işte, o eğer o yalanlayıcılar ve sapkınlardan (56/82) idiyse; 
93-  artık (onun için) bir ziyafet (vardır) o kaynar sudan, 
94-  ve --(yine buradaki bu vefatının hemen ardından, öte tarafta, böylece ve derhal)-- girip 
yaslanış o korlu aleve (16/28-29)! 
95-  O halde, (artık) şüphesiz bu, (böylece) mutlak bir “Gerçektir” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/41)! 
96-  Öyleyse, saygıla (sen) Yetkenin adını --şimdi, o sağ tarafta da-- en Büyük!  
(=56/74, 96) 
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BÖLÜM   57 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Saygılamaktadır Al-lahı (tüm) o göklerin ve yerin içindekiler (17/44); ve işte O, (böylece)  
--şimdi, o sol tarafta da-- en Üstündür, --o sağ tarafta da-- en Buyurgandır (45/2)! 
2-  Ona aittir (tüm) yönetimi (17/111) o göklerin ve yerin; hayatlandırır, ve öldürür (2/28).  
Ve O, her istem üzerinde tam ölçücüdür (54/49)! 
3-  O --(tüm o evreni/evrenleri, maddeyi, enerjiyi, ve herşeyi var etmeden önce de Var olan)--               
Đlktir (6/101), ve --(tüm o evreni/evrenleri, maddeyi, enerjiyi, ve herşeyi yok edince/ederse de  
Var kalacak olan)-- Sondur (28/88); ve O --(tüm o Evren kitabında ve Din kitabında icra etmiş 
olduğu o en hassas ve üstün “19” kodlu Matematiksel Hesap ve Yaratışları vasıtasıyla; 74/30  
tüm o gören gözlere)-- Açık Olandır (41/53), ve --(tüm o maddeden, enerjiden, ve herşeyden ve 
herkesten tamamen farklı, ve hiçbir şeyle ve hiçbir kimseyle asla kıyaslanamaz bambaşka  
en Üstün ve Biricik olan Zatıyla; 42/11 tüm o bakan gözlere)-- Gizli Kalandır (6/103)! Ve O,  
her istem berisinde (böylece de) en bilendir (58/7). 
4-  Odur o Kimse ki yarattı o gökleri ve yeri (böylece) altı günde (41/9-12), sonra da (egemence) 
dikeldi o Tahtın üzerinde (25/59)! Bilir (O) her gireni o yerin içine, ve her çıkanı oradan; ve  
her ineni o gökten, ve her yükseleni oraya. Ve O, --(böylece her an, her yeri, her şeyi ve her 
kimseyi mutlak olarak görme, işitme, denetim altında tutma vb. gibi eşsiz ve üstün Kudretleriyle; 
20/46 & 11/56)-- sizinle birliktedir, her nerede olsanız. Ve (dolayısıyla), Al-lah (tüm) o 
çalıştıklarınızı da --(yine tüm evrenin/evrenlerin ötesinde ve üzerinde olan o yüce Tahtından; 
70/4 böylece de her an ve her daim tanık olup)-- görendir (10/61)! 
5-  Ona aittir (tüm) yönetimi (17/111) o göklerin ve yerin. Ve Al-laha doğru döndürülür  
(tüm) o emirler (32/5). 
6-  Bağlayıp katmaktadır (O) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- o “geceyi,”  
--o sağ tarafta-- o “gündüze;” ve de bağlayıp katmaktadır --o sağ tarafta-- o “gündüzü,” --o sol 
tarafta-- o “geceye!” Ve O, (böylece de) bilendir (tüm) o göğüslerin özünü de (67/13-14)! 
7-  O halde, (artık) inanın Al-laha ve o gönderilmişine (=Cebrail; 2/97), ve (böylece) harcayıp 
dağıtın sizi (o) sahip kıldığı (mallardan) (2/261-262). Ve artık (böylece) inanmış (2/25-26)  
o kimseler, sizden, ve --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o her iki tarafta da-- (böylece de) 
harcayıp dağıtmış (16/75); işte, onlar için (var olacaktır) büyük bir ücret (29/58)! 
8-  Ama nedir sizin için ki, hala (gereğince) inanmıyorsunuz (şimdi) Al-laha; ve o gönderilmiş 
(=Misak Elçisi; 7/158) çağırıyor (iken) sizi (böylece ve derhal) inanmanız (3/84-85) için 
Yetkenize? Ve muhakkak aldıydı O --(en baştan beri, böylece)-- sizin o “misakınızı” (2/25-27), 
eğer (samimi olarak) inananlar idiyseniz! 
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9-  (Đşte), Odur o Kimse ki, şimdi (böylece) indiriyor o hizmetkarının (=Misak Elçisi; 2/23) 
üzerine (böyle) apaçık “Đşaretler” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylelikle yine, en ilkin: 6/4 = 26/5),  
böylece çıkarıp (kurtarması) için sizi o “karanlıklardan” (2/78-79 & 6/112-113 & ...) o “Işığa” 
(42/52-53) doğru! Ve şüphesiz, Al-lah size karşı --(artık bu takdirde; 6/54 böylece)-- mutlak  
--şimdi, o sol tarafta yapılacak tüm o erdemli “çalışmalardan;” 2/25 ötürü/karşılık da--                           
en Şefkatlidir, --o sağ tarafta yapılacak tüm o erdemli “çalışmalardan;” 2/25 ötürü/karşılık da--  
en Acıyandır! 
10-  Ama nedir sizin için ki, hala (gereğince) harcamıyorsunuz (şimdi) Al-lahın o yolunda 
(2/261-262), ve Al-lah için (iken) mirası (tüm) o göklerin ve yerin? Öyleyse, (şimdi öncelikle,  
şunu iyi bilin ki), asla eşit olmayacak sizden, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece  
sollu & sağlı-- “harcayıp dağıtmış” (16/75) kimseler o (Zaferli) Açıverişten (48/18-19) önce,  
ve --şimdi, yine orada da böylece sollu & sağlı-- “savaşmış” (9/111); (çünki) işte, o şahıslar  
daha yüksek olacaktır derece bakımından --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da, böylece  
sollu & sağlı-- “harcayıp dağıtmış” (16/75) o kimselerden bunun (48/18-19) sonrasında,  
ve --şimdi, yine orada da böylece sollu & sağlı-- “savaşmışlar” (9/111)! (=56/13-14, 39-40) 
Ve ama (bunların) hepsine de söz verdi Al-lah --(en sonunda, böylelikle kazanmış olacakları  
o dereceleri; 3/163 içersinde, böylece)-- o en güzeli (9/111)! Ve (işte), Al-lah (tüm) o 
“çalıştıklarınızdan” (17/84) haberdardır! 
11-  O halde, (şimdi) kimdir o kimse ki (böylece) borç verecek (olsun) Al-laha (böyle) güzel  
bir borcu (8/41); ve (O da) kat kat arttıracaktır onu (6/160) kendisi için. Ve onun için  
--(en sonunda da, böylece var olacaktır)-- şerefli bir ücret (29/58)! 
12-  (O) gün, (artık) gördüğünde (sen) o erkek inananları ve o hanım inananları (16/97), koşar 
(iken) o “Işıkları” (42/52) --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da-- ellerinin arasında, ve  
(hep) o sağ yanlarına doğru, (denilecek onlara): (Đşte), bugün sizin müjdeniz o bahçelerdir, 
altından nehirler akan; sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde. (Đşte) budur, o koca başarıya eriş!  
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (12), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi en başta o  
“Ulaştıran Bir Mucize” dosyasını --(orada, yüce Rabbimize ait 19 kodlu o muhteşem Tabloda, en ilkin  
böylelikle o sağ tarafta yer alan o “Işık” (=Nur) kelimesine, ve akabinde diğer tüm o olumlu/müjdeli  
kelimelerin de böylelikle ve hep o sağ tarafta yer alıyor olmalarına şimdi bu açıdan da en başta ve 
özellikle dikkat ederek, lütfen)-- muhakkak görüp bu bağlamda bu en özel hususu da (=41/44) şimdi artık 
orada da böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
13-  (O) gün, (artık) dediğinde o erkek ikiyüzlüler ve o dişi ikiyüzlüler (4/142) inanmış o 
kimselere: (Ne olur) bir bakın bize, ta ki (biz de) edinelim (şimdi) sizin o “Işığınızdan” (42/52)! 
Denildi (onlara): O halde, haydi dönün arkanıza (=dünyaya), ve (ilkin) arayın (orada) böyle bir 
“I şık” (42/52) X (6/27-28)! Ve (şimdi) vuruldu onların arasında bir sur, onun bir kapısı (olan),  
onun içerisinde (Al-lahtan) bir acıma, ve onun dışarısında (Al-lahtan) bir çile (var olan)! 
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14-  Seslenirler (şimdi) onlara: Peki, değil miydik (biz) sizinle birlikte? Dediler (o inananlar): 
Evet; ve fakat (sonradan) şüphesiz siz kaydırdınız (kendi) canlarınızı, ve gözetleyip beklediniz, 
ve şüpheye kapıldınız! Ve kandırdı sizi o kuruntular (2/78-79), ta ki gelinceye kadar Al-lahın  
o emri; ve (böylece) kandırdı sizi Al-laha karşı o kandırıcılar (6/112-113)! 
15-  Öyleyse, bugün artık --(yine, bundan da ötürü; 6/27-28)-- asla (kabul edilip) alınmayacak 
sizden hiçbir fidye, ve ne de --(en baştan beri, böylece ve direk)-- inkar etmiş (2/26-27)  
o kimselerden. Artık sizin barınma yeriniz o ateştir, odur artık sizin (misafir edici, ağırlayıcı) 
rehberciniz; ve (işte), ne adi bir varış yeridir (o)! 
16-  O halde, şimdi (hala) vakti gelmedi mi inanmış o kimseler için, artık derhal (en derince) 
saygı duysun o kalpleri Al-lahın o “Anışına” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23), ve (böylece de) inmiş olana  
bu “Gerçekten” (39/41) yana? Ve asla olmasınlar (onlar) kendilerine Yazıt (=Tevrat, Đncil, ve 
Kuran) verilmiş (3/3-4) o kimseler gibi, daha önce. Çünki (işte), uzadı (şimdi) onların üzerine  
o zaman, ve (bundan ötürü de) katılaştı o kalpleri; ve işte, onların çoğu şimdi (böylece) 
kalleşlerdir (2/26-27)! 
17-  Bilin ki, şüphesiz Al-lah (böylece de) “hayatlandırır” o yeri, ölümünün peşinden (7/57)!  
(Đşte), muhakkak açık ettik (Biz) sizin için o “Đşaretleri” (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, 
benzeşmeli “kelimelerin/harflerin” o herbirine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 3/7), ta ki 
(artık) siz akledesiniz (21/10)! 
18-  Şüphesiz, o erkek doğrulayıcılar ve o hanım doğrulayıcılar (39/33), ve (böylece de) borç 
verenler Al-laha güzel bir borcu (9/60); (mükafatları) kat kat verilecektir onlara (6/160),  
ve onlar için --(en sonunda da, böylece var olacaktır)-- şerefli bir ücret (29/58)!   
19-  Ve şimdi (böylece) inanmış o kimseler Al-laha ve o gönderilmişlerine (3/84-85); işte,  
o şahıslar onlar doğruculardır, ve de (böylece) “tanıklardır” (3/18) Yetkelerinin katında (bu 
hususta, lütfen, şimdi ayrıca hem de bkz. Tevrat, Đşaya 43/10)! Onlar için --(en sonunda da, yine 
böylece var olacaktır)-- o ücretleri (29/58) ve o “Işıkları” (57/12)! Ama şimdi (böylece) inkar 
etmiş o kimseler, ve yalanlamışlar o “Đşaretlerimizi” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 
26/5); işte, o şahıslar da o korlu alevin arkadaşları (olacaklardır) (22/72)! 
20-  Öyleyse, (şimdi) bilin ki, bu yakın hayat yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadır, ve bir 
süslenme ve bir övünme (yarışıdır) kendi aranızda, ve (böylece de) bir çoğalma (tutkusudur)  
o mallarda ve çocuklarda (102/1-4)! (Ama tüm bunlar sadece) bir yağışın örneği gibidir: (Önce) 
coşturur o inkarcıları onun (tüm) o bitkileri; ama sonra kurur, ve görürsün onu (tamamen) 
sararmış, sonra da olur (toptan) bir ufantı! Ve artık o sonraki zaman içinde (ya böyle) şiddetli bir 
çile (98/6), (ya da böylece) bir bağışlanma (var olacaktır) Al-lahtan, ve de bir hoşnutluk (98/7-8)!  
Ve öyleyse, --(en baştan, böylece iyi bilin ki)-- değildir bu yakın hayat, sadece kandırıcı bir 
geçimlik. 
21-  O halde, (şimdi) derhal yarışın bir bağışlanmaya doğru Yetkenizden, ve bir bahçeye, 
genişliği o göğün ve yerin (=tüm evren) genişliği gibi (olacak olan). (Đşte), hazırlanmıştır (o)  
şimdi (böylece) inanmış o kimseler için Al-laha ve (tüm) o gönderilmişlerine (3/84-85)!  
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(Đşte) bu, Al-lahın bir “Lütfudur” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Lütfuna” 
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 10/57-58), verir (O) onu, kime isterse (28/83)!  
Ve (işte), Al-lah (böylece) --şimdi, o sol tarafta da-- o koca “Lütfun” sahibidir! 
22-  Her ne isabet ederse bir musibetten (=deprem, fırtına, sel, vs. gibi) o yerin içinde,  
ve (=hastalık, sakatlık, veya mutasyonlar, vs. gibi) o canlarınızın içinde, mutlaka bir yazıtın 
içinde (kayıt edilmiş olacaktır), biz (=melekler, yüce Al-lah tarafından en başta böylece 
buyurulup derhal kayıt altına alınmış bu emrinden/izninden; 64/11 hemen sonra, burada) onu  
--(Onun en evvelden beri yaratmış olduğu tüm o doğa fizik kanunları çerçevesinde, veya  
O dilerse, bunları tamamen es geçip direk olarak; 36/79)-- ortaya çıkarmamızdan önce!  
Şüphesiz bu, Al-lah için kolaydır. 
23-  Ta ki (şimdi) kahrolup üzülmeyesiniz (2/156-157) diye o kaybettiklerinizden dolayı, ve de 
şımarıp coşmayasınız (28/76-77) diye Onun size o verdiklerinden ötürü (=21/35)! Ve Al-lah asla 
sevmez o her pek kurumlu, pek böbürlüyü. 
24-  O kimseler ki, (kendileri) cimrilik ediyorlar, ve ahaliye de emrediyorlar bu cimriliği (47/38). 
Ve her kim şimdi (böylece) yüz çevirirse (47/38), artık (bilsin ki), şüphesiz Al-lah, ancak Odur  
--(hiç kimseye asla ve hiçbir zaman ihtiyacı olmayan; 14/8)-- en zengin, en övülen! 
25-  Muhakkak gönderdiydik (Biz) o gönderilmişlerimizi o “Açık Belgelerle” (20/133); ve 
indirdik onlarla birlikte o Yazıtı ve o tartıyı, (böylece) ayakta tutsun diye ahali o adaleti (5/68)!  
Ve --(gökteki o büyük yıldızların yakıtlarını tüketip, bir süre sonra da büyük patlamalarla 
içlerinde o zamana dek yüce Al-lahın emriyle üretmiş oldukları tüm o elementleri ve de demiri  
tüm uzaya ve gezegenlere saçmaları sırasında, böylece gökten)-- indirdik (Biz) o demiri de,  
onun içinde şiddetli bir baskı (olan), ve (nice) faydalar ahali için; ta ki şimdi (böylelikle de) 
bilecektir Al-lah artık kim --(en temel olarak içinde yine özellikle bu “demir” elementinin 
kullanılmış olduğu o “hesap makinesini” kullanarak, 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisi” (39/23) üzerinde böylelikle erdemlice çalışarak, ve bunu böylece  
aynen -yerine getirip- doğrulamış olarak, böylelikle de)-- yardım edecek Kendisine ve (tüm) o 
gönderilmişlerine (=37/37), görünmezde (6/103)! (Öyleyse, işte), şüphesiz Al-lah (böylece)  
--şimdi, o sol tarafta da-- en Kuvvetlidir, --o sağ tarafta da-- en Üstündür! 
26-  Ve (işte), muhakkak gönderdiydik (Biz) o Nuhu ve Đbrahimi, ve kıldık onların soyları içinde  
o havadisçiliği ve o Yazıtı (19/58). Ama onlardan iletilmiş (olanlar vardır), ve onlardan çoğu    
(şimdi de, böylece) kalleşlerdir (2/26-27)! 
27-  Sonra yolladık (Biz) onların izleri üzerine (tüm) o gönderilmişlerimizi (2/87). Ve (sonra da) 
yolladık o Meryem oğlu Đsayı; ve verdik ona o Đncili, ve kıldık onu izlemiş o kimselerin kalpleri 
içinde bir şefkat ve bir acıma (duygusu). Ve türettikleri o --(evliliği kendilerine ömür boyu 
mutlak yasak eden)-- ruhbanlık (hali); işte, asla (farz kılıp) yazmadık (Biz) onu onların üzerine, 
sadece --(buna -belirli bir süre için- mutlak olarak güç yetirebilip, böylece de gönüllü olarak)-- 
aramak (isteyebilecek olanlar için) Al-lahın o “hoşnutluğunu” (bkz. Đsa Peygamberin Sözleri 
13/6-7)! Ama (böylece) riayet etmediler (onlar) ona, (bu tarzdaki) gerçek riayetiyle onun.  
Ve işte, (şimdi de) verdik (Biz) inanmış o kimselere, onlardan, o ücretlerini (2/62)! Ama 
onlardan çoğu (şimdi de, böylece) kalleşlerdir (2/26-27)! 
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28-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık (böylece ve her daim) sakının Al-lahtan (2/177),  
ve inanın o gönderilmişine (=Cebrail; 2/97), ki versin (O da) size --sollu & sağlı-- “iki pay”  
o Kendi “Acımasından” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Acımasına” bir 
atıftır burada böylece yine, en ilkin: 10/57-58), ve (böylece de) kılsın sizin için bir “Işık” (57/12), 
(daima) yürüyebileceğiniz onunla, ve bağışlasın sizi! Ve (işte), Al-lah (artık bu takdirde; 6/54)  
--şimdi, o sol tarafta yapacakları tüm o erdemli “çalışmalardan;” 2/25 ötürü/karşılık da--   
en Bağışlayıcıdır, --o sağ tarafta yapacakları tüm o erdemli “çalışmalardan;” 2/25  
ötürü/karşılık da-- en Acıyandır (25/70)! 
29-  Ta ki şimdi (böylece de) mutlak bilsin o Yazıt grubu (=Yahudiler, Hristiyanlar, ve  
Araplar; 3/3-4): Asla --(sadece kendilerine özgülemek için)-- ölçüp sahip olamazlar (onlar) 
hiçbir istem üzerine Al-lahın o Lütfundan. Ve (çünki) şüphesiz, o “Lütuf” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Lütfuna” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 10/57-58)  
Al-lahın elindedir, verir (O) onu, (artık tüm yeryüzünde, böylece) kime isterse (110/1-2)!  
Ve (işte), Al-lah (böylece) --şimdi, o sağ tarafta da-- o koca “Lütfun” sahibidir! 
(=57/21, 29) 
 
 

BÖLÜM   58 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.   
1-  Muhakkak (şimdi) işitti Al-lah o (hanım) kimsenin o deyişini, seninle mücadele eden                            
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, -(orada toplam “sıfır” sayısı vermiş olduğu için, kendisine 
böylece normal olarak eşlik etmemiş olan)- o sol taraftaki-- (kendi) eşi hakkında, ve  
--(dolayısıyla, Matematiksel açıdan da burada şimdi böylece)-- şikayette bulunan Al-laha!  
Ve (işte), Al-lah işitmektedir (tüm) o karşılıklı tartışmalarınızı. Şüphesiz, Al-lah (böylece) --o sol 
tarafta da-- en Đşiticidir, --o sağ tarafta da-- en Görendir!  
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (1), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi yansımalarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o  
“Şanlı Bir Mucize” dosyasını --orada, yüce Rabbimize ait 19 kodlu o ikinci muhteşem Tabloyu, ve  
bu açıdan oradaki o “saihun & saihat” eşlerine en başta ve özellikle dikkat ederek, lütfen-- muhakkak 
görüp bu bağlamda bunu da şimdi artık orada böylece ve açıkça kavramalıyız, en ilkin.  
 
2-  Ve (şimdi) sizin içinizden, --(cinsel açıdan kendilerinden böylece pek hoşlanmadıkları  
için; 4/19)-- sırt çeviren o kimseler o (kendi) kadınlarından, (bilsinler ki), asla değildir onlar  
--(cinsel açıdan kendilerine böylece ebeden çirkin ve yasak kılınmış olan; 4/23)-- anneleri 
(konumunda)! Onların anneleri, ancak kendilerini doğurmuş o kimselerdir! Ve öyleyse, şüphesiz 
onlar mutlaka (böylece) diyorlar pek nahoş olanı o deyişten, ve asılsızı! Ve (ama) şüphesiz,  
Al-lah --(artık bu takdirde; 4/17 yine de böylece)-- mutlak en affedicidir, en bağışlayandır. 
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3-  Öyleyse, şimdi --(kendi eşlerini cinsel açıdan böylece kendi annelerine benzetmeye kalkarak, 
böyle pek abes ve nahoş bir mantık ve bahaneyle hareket edip)-- sırt çevirmiş olan o kimseler  
o (kendi) kadınlarından, ve sonra da --(yüce Al-lahın yukarıdaki bu ciddi uyarısını işiterek,  
derhal pişman olup)-- dönüverenler bu dedikleri (abesliklerinden); o halde, artık --(ücreti derhal 
ve peşinen verilerek, (en az iki ay süreyle) o hizmetinden, veya işinden)-- özgürleştirilmesi 
(gerekir) bir elemanın (=gündelikçi, hizmetçi, veya işçi), --(onun o kendi karısıyla cinsel 
anlamda tekrar)-- birbirlerine dokunabilmelerinden önce. (Đşte) budur, sizin (burada) kendisiyle 
artık (böylece de) “Öğüt” verildiğiniz (11/120)! Ve Al-lah (tüm) o çalıştıklarınızdan (böylece de 
ve her daim) haberdardır (10/61). 
4-  Ama her kim (mali açıdan) imkan bulamadıysa (böyle bir özgürleştirmeye),  
o halde, artık oruç tutması (gerekir) birbirini izleyen iki ay boyunca, (o kendi karısıyla  
cinsel anlamda tekrar) birbirlerine dokunabilmelerinden önce. Ama her kim güç yetiremediyse  
buna da, o halde, artık doyurulması (gerekir) altmış yoksulun. Đşte, bu (buyruklar) artık  
(böylece) inanmanız içindir Al-laha ve o gönderilmişine (=Misak Elçisi; 5/92)!  
Ve işte, bunlar (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli “kelimelerin/harflerin”  
o hepsine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 2/25) Al-lahın o sınırlarıdır. O halde, --şimdi,  
19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafı-- inkarcılar için, acıklı bir çile (var olacaktır)! 
5-  Şüphesiz, şimdi (böylelikle) sınırı aşan o kimseler Al-laha ve o gönderilmişine (=Cebrail; 
2/97-98) karşı; (işte), tepetaklak edilecekler (onlar), kendilerinden önceki o kimselerin tepetaklak 
edildikleri gibi. Ve muhakkak (burada) indirdik (Biz) böylece apaçık “Đşaretler” (6/4 = 26/5)!  
O halde, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafı-- inkarcılar için, rezil edici bir çile  
(var olacaktır)! 
6-  (O) gün, --(şimdi buradaki bu vefatlarının hemen ardından, öte tarafta, o Cehennemde;  
16/28-29 böylece buradaki bu bedenlerinin parmak uçlarına varıncaya kadar aynısı olacak o yeni 
bedenleriyle; 75/4 orada böylelikle ve derhal)-- uyandırdığında onları Al-lah, topluca (36/48-53); 
artık havadis verecektir onlara tüm (bu) çalıştıklarını da (23/63 & 41/40 & 9/37 & ...)! Sayıp 
(kaydettirdi) onları Al-lah (45/29), ama onlar (çoktan) unuttular onu (18/57)! Ve Al-lah her istem 
üzerinde (böylece de ve her daim) bir tanıktır (10/61). 
7-  Öyleyse, (şimdi) görmedin mi, şüphesiz Al-lah bilmektedir (tüm) o göklerin içindekileri,  
ve o yerin içindekileri (34/3)? Ve (işte), olmaz ki (burada da) bir üçlü fısıldaşma, mutlaka O 
onların dördüncüleridir; ve beşli, mutlaka O onların altıncılarıdır. Ve yoktur ki daha azı bundan, 
veya daha çoğu, mutlaka O --(o yüce Tahtından; 70/4 her an, her yeri, herşeyi ve herkesi  
mutlak işitme, görme, denetim altında tutma vb. eşsiz ve üstün Kudretleriyle; 20/46 & 11/56  
böylece)-- onlarla birliktedir, her nerede olsalar (57/4)! (Dolayısıyla), sonunda havadis verecektir 
onlara (tüm) o çalıştıklarını da, o kalkış gününde (18/49)! Şüphesiz, Al-lah (böylece) her istem 
berisinde en bilendir. 
8-  Peki, (şimdi) görmedin mi caydırılmış o kimseleri o fısıldaşmadan; sonra (yine de) 
dönüveriyorlar o caydırıldıklarına ondan? Ve işte, (böylece) fısıldaşıyorlar o suç (45/6-7) ve 
düşmanlık, ve (böylece de) o gönderilmişe (=Misak Elçisi; 9/33) baş kaldırma üzere (70/36-38)!  
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Ve işte, (şimdi) sana geldikleri zaman, (derhal) muştuladılar seni, Al-lahın onunla asla 
muştulamadığı (şeyle) seni (52/30). Ve diyorlardı (kendi) canlarının içinde: O halde, --(bu adam 
şimdi gerçekten yüce Al-lahın elçisi olsaydı)-- değil miydi derhal çilelendirmeli bizi Al-lah,  
(bu) dediklerimizden ötürü? Öyleyse, artık onlara o batak yetecektir; --(bu takdirde; 4/18  
en sonunda böylece)-- girip yaslanacaklar oraya (33/64-67); ve (işte), ne adi bir varış yeridir (o)! 
9-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık fısıldaştığınız zaman, (siz) asla fısıldaşmayın  
o suç (45/6-7) ve düşmanlık (2/97-98), ve (böylece de) o gönderilmişe (=Misak Elçisi; 7/158) 
baş kaldırma üzere (4/41-42); ama (daima) fısıldaşın o erdemlilik (2/177) ve o sakınma (39/33) 
üzere! Ve (böylece de ve her daim) sakının Al-lahtan (2/177), o Kimse ki --(hepiniz buradaki  
bu vefatın; 16/28-29 X 32 hemen ardından, böylece ve derhal)-- Ona doğru toplanacaksınız 
(56/83-94)! 
10-  Đşte, o fısıldaşma (58/8) yalnızca o şeytandandır, (böylece bununla) hüzünlendirmek 
(istemesinden ötürüdür) inanmış o kimseleri. Ama asla değildir o onlara darlık verebilecek, 
hiçbir istemle; ancak Al-lahın izniyle (64/11). Öyleyse, --(bu hususta da, böylelikle ve her daim 
sadece)-- Al-laha güvenip dayanmalıdır (3/160) (tüm) o inananlar (2/285). 
11-  Ey inanmış o kimseler, o halde, (şimdi) denildiğinde size: “Haydi, yer açın, o toplantılarda!” 
(siz de) derhal --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da-- “yer açın,” (ki) Al-lah da  
yer açsın sizin için. Ve denildiğinde: “Haydi, yer tutun!” (siz de) derhal --o sağ tarafta da--                 
“yer tutun,” (ki) yükseltsin Al-lah şimdi (böylece) inanmış (2/25-26) o kimseleri, sizden, ve 
kendilerine (böylece de) “Bilgi” (4/166) verilmiş o kimseleri, derecelerle! Ve (işte), Al-lah  
(tüm) o “çalıştıklarınızdan” (2/25-26) haberdardır. 
12-  Ey inanmış o kimseler, artık --(herhangi özel bir hususta izlemeniz gereken o en doğru ve 
hayırlı yolu tespit etmek üzere, bir şey danışmak için)-- fısıldadığınız zaman o gönderilmişe 
(=Misak Elçisi/Mesajı; 4/105) hemen takdim edin bu fısıldaşmanızın öncesinde (böyle) bir  
bağış (9/60). Đşte bu, daha/en iyidir sizin için, ve daha/en temiz! Ama eğer --(mali açıdan  
buna hiçbir imkan)-- bulamadıysanız, artık şüphesiz, Al-lah --(bu takdirde; 6/54 her daim 
böylece)-- en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
13-  Ama (şimdi) ürküp çekindiniz mi takdim etmekten bu fısıldaşmanızın (58/12) öncesinde 
(böyle) bağışları (9/60), ki o zaman yapmadınız (onu)? Öyleyse, şimdi --(bu hususta, yalnızca  
bu ilk/tek sefere mahsus olmak üzere, böylece)-- dönüp bağışladı (şimdi) Al-lah sizi (6/54).  
O halde, artık (her daim) ayakta tutun o destekleyişi (2/238) ve verin o arınma payını (8/41);  
ve artık (böylece de, ve her daim) uyun Al-laha ve o gönderilmişine (=Misak Elçisi; 5/92)!  
Ve (işte), Al-lah haberdardır (tüm) o “çalıştıklarınızdan” (2/25-26). 
14-  Peki, (şimdi) görmedin mi kendilerine (dost, arkadaş) rehberler edinmiş o kimseleri  
Al-lahın (böylece) kendilerine öfkelendiği bir halkı (60/2, 9)? Đşte, değildir onlar ne sizden, ve  
ne de onlardan. Ama (hala) yemin ediyorlar, yalan üzere, ve onlar --(böylece yalan söylediklerini 
kendileri de pekala)-- biliyorlar (iken). 
15-  (Bundan ötürü; 4/141-145), hazırladı (şimdi) Al-lah onlar için şiddetli bir çile. (Çünki) 
şüphesiz onlar, (işte), ne çirkindir (bu) “çalışıyor” (23/63 & 41/40 & ...) oldukları! 
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16-  Edindiler (onlar) o antlarını bir siper, ve (böylece de) alıkoydular Al-lahın o yolundan 
(11/19)! Öyleyse, artık --(bu ikiyüzlülüklerinden en kısa bir zamanda vazgeçip, burada derhal ve 
doğrulukla böylece Al-laha yönelmedikleri takdirde; 4/146 en sonunda)-- onlar için rezil edici  
bir çile (var olacaktır). 
17-  Asla koruyup muaf kılamayacak (o vakit) onları (ne) o malları, ve (ne de) o çocukları  
Al-lahın (o azabına) karşı, hiçbir istemle. Đşte, o şahıslar --(bu takdirde; 4/18 artık)-- o ateşin 
arkadaşları (olacaklardır); onlar onun içinde --(bu takdirde, artık yine bundan da ötürü;  
6/27-28)-- sürekli (kalacaklardır)! 
18-  (O) gün, --(buradaki bu vefatlarının hemen ardından, öte tarafta, o Cehennemde; 16/28-29 
yine aynen bu şekilde; 58/6 orada böylece ve derhal)-- uyandırdığında onları Al-lah, topluca  
(36/48-53); ve işte, (yine) yemin edecekler onlar (orada) Ona da, yemin ettikleri gibi şimdi 
(burada) size; ve sanacaklar ki, (böyle yapmakla) şüphesiz onlar (dosdoğru) bir istem 
üzerindeler! Dikkat, şüphesiz onlar, (işte), onlar yalancılardır! 
19-  (Çünki) sarıp kuşattı onları o şeytan, ve (böylece) unutturdu (şimdi) onlara Al-lahın  
(bu) “Anışını” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada 
böylelikle yine, en ilkin: 39/23)! Đşte, o şahıslar (böylece) o şeytanın tayfasıdırlar (6/112-113).  
Dikkat, şüphesiz o şeytanın tayfası, (işte), onlar --(bu takdirde; 4/18 yine en sonunda böylece)-- 
kaybedenler (2/27) olacaklardır! 
20-  Şüphesiz, şimdi (böylelikle) sınırı aşan (58/5) o kimseler Al-laha ve o gönderilmişine 
(=Cebrail; 2/97-98) karşı; (işte), o şahıslar da o en horlanmışlar içinde (olacaklardır). 
21-  Ve (işte), yazdı Al-lah: Mutlaka galip geleceğim, Ben, ve o gönderilmişlerim (6/83-90)! 
(Çünki) şüphesiz, Al-lah --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece o sol tarafta da--                            
en Kuvvetlidir, --o sağ tarafta da-- en Üstündür (57/25)! 
22-  Öyleyse, artık asla bulamazsın (sen) bir halkı, şimdi (böylece) inanıyorlar (olan) Al-laha  
ve o son güne (=içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Gün: yani BinYıllık (22/47) bu  
son zamana dair de en önemli bir atıftır burada yine böylece; 2/62) dostluk kurmuş (olsunlar) 
şimdi (böylelikle) sınırı aşmış kimselerle Al-laha ve o gönderilmişine (=Cebrail; 2/97-98) karşı,  
ve eğer onlar olmuş olsalar bile kendi babaları, veya oğulları, veya kardeşleri, veya çevreleri. 
(Çünki) o şahıslar, (işte O), --(ilkin, yine bu kendi doğruluk ve samimiyetlerinden ötürü; 13/27)-- 
yazdı (şimdi) onların kalplerinin içine (bu) “inancı” (2/285), ve (böylece de) güçlendirdi onları 
Kendisinden bir “Ruhla” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Mesajına” bir 
atıftır burada böylelikle yine, en ilkin ve de hassaten: 42/52)!  
Ve (dolayısıyla), girdirecektir (O) onları o bahçelere, altından nehirler akan; sürekli kalıcılar 
(olarak) onun içinde! (Böylece) hoşnut oldu Al-lah onlardan, ve hoşnut oldular onlar da  
Ondan (98/7-8)!  
Đşte, o şahıslar (böylece) o Al-lahın tayfasıdırlar (7/196). Dikkat, şüphesiz o Al-lahın tayfası, 
(işte), onlar --(bu takdirde; 49/15 yine en sonunda böylece)-- rahata erenler (23/1-11) 
olacaklardır! 
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BÖLÜM   59 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Saygılamaktadır Al-lahı (tüm) o göklerin içindekiler, ve o yerin içindekiler (17/44)!  
(Đşte) O, (böylece) --şimdi, o sol tarafta da-- en Üstündür, --o sağ tarafta da-- en Buyurgandır 
(45/2)! 
2-  Odur o Kimse ki (böylece) çıkardı inkar etmiş o kimseleri o Yazıt grubundan (=3/3-4),  
o diyarlarından, (bu) ilk toplama için (=17/7 & ...). Asla sanmıyordunuz (siz) onların (böylelikle) 
çıkacaklarını; ve sandılar ki, şüphesiz onlar, (işte), muhakkak koruyacaktı onları o korunakları 
Al-lahtan! Ama işte, (şimdi) geliverdi onlara Al-lah hiç hesap edemedikleri bir yerden, ve 
atıverdi kalplerinin içine o endişeyi; tahrip ediyorlardı o evlerini --şimdi, burada 19 kodlu  
o Tablolarda da, o alt bölgede de, o sol tarafta-- o “kendi” elleriyle, ve --o üst bölgede de, o sağ 
tarafta-- o “inananların” elleriyle! Öyleyse, artık (burada yine böylece de) “Ders” alın (=12/111),  
ey o görüş sahipleri! 
3-  Ve eğer (şimdi) yazmış olmasaydı Al-lah onların üzerine (bu) hezimeti (=17/7 & ...), mutlaka 
(başka şekilde de) çilelendirirdi onları bu yakın zaman içinde. Ve onlar için o sonraki zaman 
içinde --(şimdi, bu takdirde; 17/8-10 & ... artık)-- o ateş çilesi (var olacaktır)! 
4-  Bu, çünki şüphesiz onlar şimdi (böylece) ayrılıp diklendiler Al-laha ve o gönderilmişine 
(=Cebrail; 2/97) karşı. Ve her kim şimdi (böylece) ayrılıp diklenirse Al-laha karşı (2/98), artık 
şüphesiz Al-lah şiddetlidir sonlandırmada! 
5-  O halde, --şimdi, yine burada 19 kodlu o Tablolarda da, o alt bölgede de, o sol tarafta-- ne 
kestiyseniz o “dallardan” (14/26), veya --o üst bölgede de, o sağ tarafta-- bıraktıysanız onları 
sağlamca kalmış (halde) o “kökleri” üzerinde (14/25), Al-lahın izniyledir; ve şimdi (böylece de) 
aşağılaması içindir (bu) kalleşleri (2/26-27)! 
6-  Ve --şimdi, yine orada da-- ne yöneltip verdiyse Al-lah o gönderilmişi (=Misak Elçisi; 7/158) 
üzerine, onlardan; işte, siz (kendiniz) sürmediniz onların üzerine --o sol tarafta da-- bir “at,” veya                      
--o sağ tarafta da-- bir “binek!” Ve fakat Al-lah (böylece) salar --şimdi, yine orada da, o üst 
bölgede de, o sol tarafta-- o “gönderilmişlerini,” --o alt bölgede de, o sağ tarafta-- kimin üzerine 
isterse! Ve (işte), Al-lah (böylece de) her istem üzerinde tam ölçücüdür! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (2-6), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine en başta  
o “Enfes Bir Mucize,” ve sonra o “Parıltılı Bir Mucize,” ve sonra o “Şahane Bir Mucize,” ve sonra da  
o “Şanlı Bir Mucize” dosyalarını  muhakkak görüp bu bağlamda tüm bunları da şimdi artık orada böylece 
ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
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7-  O halde, (şimdi) ne yöneltip verdiyse Al-lah o gönderilmişi (=Misak Elçisi; 7/158) üzerine,  
--(yeryüzünde gelecekte; 110/1-2 böylece -yüzde dört oranında- “arınma payı;” 8/41 olarak)-- 
tüm o şehirler halkından; işte, o artık (burada; 27/91) 
(1)  Al-lah için ve o gönderilmiş (=Gerçek; 2/119) --yolunda harcanmak-- içindir,  
(2)  ve o yakınlık sahibi,  
(3)  ve o yetimler,  
(4)  ve o yoksullar,  
(5)  ve o yolda kalmış (içindir),  
ta ki asla olmasın o bir dönüp dolaşan mal o zenginler arasında, sizden. Ve o halde, (şimdi) ne 
verdiyse size o gönderilmiş (=Misak Elçisi; 5/67), artık alın onu; ve ne ki caydırdıysa sizi ondan 
(72/21-23), artık derhal cayıp bırakın -onu- (9/58-59). Ve artık (böylece de ve her daim) sakının 
Al-lahtan (2/177); (çünki) şüphesiz, Al-lah --(bu takdirde; 72/23)-- şiddetlidir sonlandırmada! 
8-  Ve o fakirler içindir, göç etmişler olan (4/100), o kimseler ki çıkarıldılar kendi diyarlarından 
ve mallarından, arıyorlar iken (böyle) bir “Lütuf” (10/57-58) Al-lahtan, ve bir hoşnutluk (48/29),  
ve (böylece) yardım ediyorlar (iken) Al-laha ve o gönderilmişine (=Misak Elçisi; 7/158)!  
(Đşte), o şahıslar onlar (böyle) doğrulardır (2/177)! 
9-  Ve (işte), yerleşmiş o kimseler o diyara (95/1-3) ve böylece (ulaşmışlar) o “inanca” (2/25-26) 
onlardan önce, severler (şimdi) böylece göç etmiş (4/100) o kimseleri kendilerine doğru, ve  
asla bulmazlar kendi göğüslerinin içinde bir gereksinim onlara verilenlerden ötürü (9/60); ve  
(her daim böylece ilkin) tercih ederler (onları) kendi canları üzerine, ve eğer olsa bile 
kendilerinde bir ihtiyaç. Ve artık her kim (böylece) sakınırsa kendi canının doymazlığından 
(64/16), işte, o şahıslar onlar rahata erenlerdir (23/1-11)! 
10-  Ve --(işte, yine buraya; 28/57)-- (göç edip) gelmiş o kimseler, onların ardından, derler: 
Yetkemiz, öyleyse, (lütfen) bağışla bizi, ve (bu) kardeşlerimizi, o kimseler ki (böylece bizden 
önce davranarak) öncülük ettiler bize o inançta (9/100)! Ve (lütfen), asla kılma kalplerimizin 
içinde hiçbir kırgınlık şimdi (böylece) inanmış (2/25-26) tüm o kimselere karşı da. Yetkemiz, 
(çünki) şüphesiz Sen --şimdi, böylece o sol tarafta yapılacak tüm o erdemli “çalışmalardan;” 2/25 
ötürü/karşılık da-- en Şefkatlisin, --o sağ tarafta yapılacak tüm o erdemli “çalışmalardan;” 2/25 
ötürü/karşılık da-- en Acıyansın (6/54)! 
11-  (Ama) görmedin mi şimdi (böylece) ikiyüzlülük etmiş (4/141-143) o kimseleri, diyorlar 
(iken) o kardeşlerine, o Yazıt grubundan şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimselere:  
Eğer --(buradan; 28/57)-- çıkarılırsanız, mutlaka biz de çıkarız sizinle birlikte; ve asla uymayız  
sizin aleyhinize hiçkimseye, sonsuzca! Ve eğer sizinle savaşılırsa, mutlaka yardım ederiz size! 
Ama Al-lah tanıklık eder ki, şüphesiz onlar mutlak yalancılardır! 
12-  (Çünki) eğer onlar şimdi --(bundan ötürü; 9/13)-- çıkarılırlarsa, asla çıkmazlar onlarla 
birlikte; ve eğer onlarla şimdi --(bundan ötürü; 2/190)-- savaşılırsa, asla yardım etmezler onlara! 
Ve eğer (birazcık) yardım edecek olsalar (bile) onlara, sonra mutlaka (hemen) çevirirler 
arkalarını; sonra da asla yardım edilmezler! 
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13-  (Çünki) mutlaka siz daha çetinsiniz (şimdi) çekindirme (bakımından) onların göğüslerinin 
içinde, Al-lahtan! Bu, çünki şüphesiz onlar --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafı--                   
hiç kavramayan --(ve bunu şimdi böyle cahilane ve gaddarca inkar etmelerinden ötürü; 22/72 
ileride yüce Al-lah tarafından buna tam ve en adil bir karşılık olarak; 40/40 böylece nasıl en çetin 
ve şiddetli bir cezalandırmaya uğratılacaklarını da; 22/19-22 henüz hiç idrak edemeyen)-- bir 
halktır! 
14-  Savaşmazlar (onlar) size karşı toplu (halde), sadece o (kendileri tarafından) korunmuş  
o şehirler içinde, veya o duvarların arkasından --(sizin aleyhinize böylece devamlı kulis ve 
kışkırtma yaparak; 19/83-84). Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen sanırsın onları 
(toptan) bir birlik, halbuki onların kalpleri (tümden) dağınıktır (23/53). Bu, çünki şüphesiz onlar  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafı-- hiç akletmeyen --(ve bunu yine şimdi böyle  
cahilane ve gaddarca inkar etmelerinden ötürü; 22/72 ileride yüce Al-lah tarafından buna tam  
ve en adil bir karşılık olarak; 40/40 böylece nasıl en çetin ve şiddetli bir cezalandırmaya  
uğratılacaklarını da; 22/19-22 henüz hiç idrak edemeyen)-- bir halktır! 
15-  Örneği gibidir kendilerinden önceki o kimselerin, yakın (geçmişte) olan: Đşte, tattılar (onlar)  
o işlerinin vebalini! Ve onlar için artık (böylece) acıklı bir çile vardır (8/50-52)! 
16-  Örneği gibidir o şeytanın da, o zaman (şöyle) dediğinde o insana: Haydi, şimdi (böylece) 
inkar et (2/26-27)! Ve o vakit, o şimdi (böylece) inkar ettiğinde (67/6-9), dedi (o): Şüphesiz ben 
öteyim senden! (Çünki) şüphesiz ben korkarım Al-lahtan, (tüm) o kalabalıkların Yetkesi! 
17-  Ve (böylece) oldu o ikisinin de sonu: Şüphesiz onlar artık (böylece) o ateşin içinde 
(olacaklar); sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde! Ve (çünki) işte, budur karşılığı --19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) burada böylece yalanlayıp büyük 
nankörlük etmiş olan-- o haksızlık edicilerin (39/24-26)! 
18-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık siz (böylece) sakının Al-lahtan (39/33)!  
Ve gözleyip baksın her can, ne takdim ettiğine (89/23-24) yarın için. Ve (böylece de) sakının  
Al-lahtan (2/177)! (Đşte) şüphesiz, Al-lah artık (böylelikle de) haberdardır (tüm) o 
“çalıştıklarınızdan” (2/25 X 23/63)! 
19-  Ve asla olmayın şimdi (böylece) unutmuş o kimseler gibi Al-lahı (58/19), ve (bundan  
ötürü) O da unutturdu (şimdi) onlara kendi canlarını! Çünki (işte), o şahıslar onlar --(en baştan 
beri, böyle)-- kalleşlerdir (2/26-27)! 
20-  O halde, artık asla eşit olamaz o ateşin arkadaşları (2/81), ve o bahçenin arkadaşları (2/82)! 
Çünki (işte), o bahçenin arkadaşları, artık (sadece) onlar (böylece) başarıya erecek (78/31-36) 
(olanlardır)! 
21-  Ve eğer (şimdi) indirseydik Biz bu “Okunuşu” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 36/69) bir dağın üzerine, 
mutlaka görürdün onu derhal saygı duymuş, -ikiye- yarılmış (olarak) Al-lahın ürpertisinden! 
(=33/72) Ve işte, bu “örneklemeler” (=2/25-26 & 14/24-26 & 74/26-31 & ...), böylece vuruyoruz 
Biz (burada) onları tüm ahali için, ta ki onlar artık (bunları) düşünüp kavrasınlar! 
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22-  Odur Al-lah, o Kimse ki, (işte), yoktur (başka) ilah, (böylelikle) sadece O (28/70)!  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- “Bilenidir” o görünmezin ve tanık olunanın.  
O, artık (böylece) --o sol tarafta da-- pek Acıyandır, --o sağ tarafta da-- en Acıyandır. 
23-  Odur Al-lah, o Kimse ki, (işte), yoktur (başka) ilah, (böylelikle) sadece O (28/70)!                        
--o sol tarafta da-- en Kraldır, --o sağ tarafta da-- en Kutsidir;  
--o sol tarafta da-- en Esenlik Verendir, --o sağ tarafta da-- en Güvenilendir;  
--o sol tarafta da-- en Kollayıcıdır, --o sağ tarafta da-- en Üstündür;  
--o sol tarafta da-- pek Çetindir, --o sağ tarafta da-- pek Uludur!  
Öyleyse, artık --(büyük bir yücelikle uzak olup)-- saygı duyulandır Al-lah, onların tüm (bu)  
ortak koşmalarından (9/31 & 42/21 & 41/37 & ...)! 
24-  Odur Al-lah; --o sağ tarafta da-- “Yaratıcıdır,”  
--o sol tarafta da-- pek Evrilticidir, --o sağ tarafta da-- pek Biçim Vericidir!  
Đşte, Onun içindir --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- tüm (bu) en güzel Adlar!  
Saygılamaktadır Onu (tüm) o göklerin ve yerin içindekiler.  
Ve O, artık (böylece) --o sol tarafta da-- en Üstündür, --o sağ tarafta da-- en Buyurgandır! 
(=45/2) 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (22-24), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o  
“Haşmetli Bir Mucize” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda yüce Rabbimizin yukarıda anılan  
tüm bu en güzel Adlarını şimdi artık orada da Onun tarafından yine böyle “en Muhteşem bir tarzda” 
(=45/2) en Özel ve en Özgün bir şekilde indirilip bahşedilmiş olarak, böylece ve açıkça idrak etmeliyiz,  
en ilkin.  
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, (artık) asla edinmeyin o Benim de düşmanım ve sizin de 
düşmanınız olanları kendinize (dost, arkadaş) rehberler (60/9)! Siz hala sunuyorsunuz onlara bir 
sevgiyi, ve onlar muhakkak inkar ettiler (iken) size geleni bu “Gerçekten” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Gerçeğine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/41) yana?  
Ve (yurtlarından) çıkarmayı (planlıyorlar) iken o gönderilmişi (=Misak Elçisi; 8/30) ve sizleri,  
(siz) şimdi (böylece) inandınız diye Al-laha (3/84), (böylelikle) -tek- Yetkeniz (42/10) olan!  
O halde, (şimdi) eğer siz (gerçekten) çıkmış idiyseniz (böylece) gayret etmek üzere Benim  
(bu) “yolumda” (9/111) ve (böylece de) aramak için Benim (bu) “hoşnutluğumu” (48/29), hala 
saklıyorsunuz onlara bir sevgiyi? Ve Ben en biliciyim tüm o (içinizde) sakladıklarınızı da, ve 
açığa vurduklarınızı da. Öyleyse, artık her kim yaparsa bunu, sizden (60/9), o muhakkak (açıkça) 
sapmıştır o düz yoldan (12/108)! 
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2-  Ve işte, eğer (şimdi) yakalarlarsa (onlar) sizi, derhal olurlar size karşı düşmanlar, ve uzatırlar 
size doğru o ellerini ve dillerini, çirkinlik üzere! Ve (çünki) arzuladılar (onlar), keşke siz de  
--(şimdi aynen kendileri gibi böylece yüce Al-laha kalleşlik edip; 2/26-27 derhal ve böylece 
onlar gibi)-- inkar etseniz (74/31)! 
3-  (Ve o halde, iyi bilin ki), asla fayda veremez size (ne) yakın akrabanız ve (ne de) 
çocuklarınız, o kalkış gününde, --(çünki o vakit böylece)-- ayırım yapacaktır (O) sizin aranızda. 
Ve (çünki) Al-lah --(şimdi, buna göre tüm bu)-- “çalıştıklarınızı” (2/25-26 X 23/63-67) görendir! 
4-  (Öyleyse), muhakkak (şimdi) sizin için güzel bir örnek vardır o Đbrahimde, ve onunla birlikte 
(inanmış olan) o kimselerde; hani, o zaman, onlar (şöyle) dediklerinde o halklarına: Şüphesiz biz 
artık öteyiz sizden ve o hizmet ettiklerinizden Al-lahtan başka (12/40); --(bu hususta, şimdi 
böylece ve kesin olarak)-- inkar ettik (biz) sizi. Ve artık açığa çıktı bizim ve sizin aranızda  
--(ilkin, o inkarcılar tarafından sergilenen bu büyüklük taslama, düşmanlık ve kin duygularından 
ötürü/karşılık; 37/35 = 22/72 & 9/10 & 85/8 & ...)-- düşmanlık ve kin duyguları, sonsuzca; ta ki  
--(öncelikle ve en başta Onun bu en adil ve barışçı Đlahi Prensip ve Buyrukları altında şimdi 
burada da böylelikle)-- inanmanıza kadar Al-laha, tekçe (28/70 = 2/256 & 109/6 & 60/8 & ...)!  
Sadece (müstesnaydı) Đbrahimin o deyişi o --(zorba karakterli; 19/46)-- babasına: Mutlaka  
(yine de) bağışlanma dileyeceğim (ben) senin için. Ama (sonuçta) malik olamam (ben) senin için 
Al-lahtan (gelebilecek hiçbir emre karşı), hiçbir istemle (19/44-48)! Yetkemiz, öyleyse, artık biz 
(sadece) Sana güvenip dayandık, ve Sana yöneldik; ve Sana doğrudur o son varış yeri! 
5-  Yetkemiz, öyleyse, (lütfen) kılma bizi bir inletme (aracı) inkar etmiş o kimselere (4/101).  
Ve (böylece ve her daim) bağışla bizi, Yetkemiz (3/135-136, 147)! Şüphesiz Sen, ancak Sensin 
en üstün, en buyurgan (45/2)! 
6-  Muhakkak (şimdi) sizin için onlarda (böylece) güzel bir örnek vardır, (şimdi böylece) ümit 
ediyor olan kimseler için Al-lahı ve o son günü (22/56)! Ve her kim de şimdi (böylece) yüz  
çevirirse (53/29), artık şüphesiz Al-lah, ancak Odur --(hiç kimseye hiçbir zaman ve asla ihtiyacı 
olmayan; 14/8)-- en zengin, en övülen (31/26)! 
7-  Ve belki de, Al-lah (ileride) kılacaktır sizin aranızda ve --(şimdi, bundan ötürü; 2/194 
böylece)-- düşmanlık ettiğiniz (60/4) o kimseler arasında, onlardan, bir sevgi. Ve (çünki) Al-lah  
(böyle de) güç yetirip ölçücüdür (9/11 & 2/193); ve (çünki) Al-lah --(bu takdirde de; 3/89 artık 
böylece de)-- en bağışlayıcıdır, en acıyandır (25/70)! 
8-  Ve (işte), asla caydırmaz sizi Al-lah sizinle savaşmayan o kimselerden (bu) “Ergi” (48/28) 
hakkında, ve sizi çıkarmayan o diyarlarınızdan, (her daim) iyilik etmenizden onlara, ve adaletli 
davranmanızdan onlara karşı. Şüphesiz, Al-lah sever o adaletli davrananları! 
9-  Yalnızca caydırır sizi Al-lah sizinle savaşmış o kimselerden (bu) “Ergi” (48/28) hakkında,  
ve sizi çıkarmış o diyarlarınızdan, veya arka çıkmışlar (böylece) çıkarılmanız için (22/40),  
(dost, arkadaş) rehberler edinmenizden onları. Ve her kim şimdi (dost, arkadaş) rehber edinirse 
onları, işte, o şahıslar onlar mutlak haksızlık edicilerdir! 
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10-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık size geldiği zaman o hanım inananlar, göç etmişler 
(olarak), (önce) derhal --(gerçekten ve samimi olarak inananlar olup olmadıklarını anlamak  
için)-- imtihan edin onları. Al-lah en bilicidir onların inançlarını. Ve eğer --(bu imtihanın 
ardından)-- bilip anladıysanız onların (gerçekten ve samimi) hanım inananlar (olduklarını),  
artık asla döndürmeyin onları o inkarcılara. (Çünki) artık bunlar asla yasal değildir onlar için;  
ve asla yasal olamaz onlar da bunlar için (24/26)! Ve derhal geri verin onlara (=eski kocalarına)  
--(bu hanım inananlar için -mehir- olarak)-- harcamış olduklarını. Ve yoktur günah sizin 
üzerinize (şimdi) onları nikahlamanızda, onlara verdiğiniz zaman bu (mehir) ücretlerini (4/24).  
Ve artık asla (geçerli) tutmayın (sizi terkedip gitmiş) o inkarcı kadınların o nikah bağlarını. Ve 
(derhal) sorup geri isteyin (onlar için -mehir- olarak) harcadıklarınızı, ve onlar da (derhal) sorup 
geri istesinler (bunlar için -mehir- olarak) harcadıklarını. Đşte bu, Al-lahın buyruğudur; (böylece) 
buyruk vermektedir (O) sizin aranızda (5/50)! Ve işte, Al-lah --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
böylece o sol tarafta da-- en Bilendir, --o sağ tarafta da-- en Buyurgandır (46/2)! 
11-  Ve eğer (şimdi) yitirilip gittiyse sizden (herhangi) bir istem (sizi terkedip gitmiş) o  
(eski) eşlerinizden (dolayı) o inkarcılara doğru, ve --(onlar aleyhine şimdi derhal -bununla da 
ilgili- toptan bir dava vs. açıp mali bir kazanımla)-- sonuçlandırdıysanız, artık derhal verin 
(böylece) eşleri gitmiş o kimselere --(bu kendilerini terkedip gitmiş eski eşlerine böylece  
en başta -mehir- olarak)-- harcamış olduklarının bir benzerini. Ve --(tüm bu Đlahi buyrukları 
aynen ve böylece her daim titizlikle ve adaletle yerine getirerek; 5/49-50)-- sakının Al-lahtan 
(2/177), o Kimse ki, siz artık (böylece) Ona inananlarsınız (2/136)! 
12-  Ey havadisçi, öyleyse, (şimdi) sana geldiği zaman o hanım inananlar, (böylece) bağlılık sözü 
vermek üzere sana: Artık --(başka hiçkimsenin böyle Kitap dışı “buyruklarını;” 42/21)-- asla 
ortak koşmamaları (18/26) üzere Al-laha, hiçbir istemle (6/114, 4/105);  
ve asla hırsızlık etmemeleri (5/38), ve asla zina etmemeleri (24/2), ve asla çocuklarını 
öldürmemeleri (17/31), ve asla ellerinin ve ayaklarının arasında onu uydurabilecekleri bir 
karalanmayı getirmemeleri (24/9), ve asla (bu) tanınmış pratik içinde (4/105) sana baş 
kaldırmamaları; artık (böylece) bağlılık sözlerini al onlardan, ve bağışlanma dile onlar için  
Al-lahtan. (Çünki) şüphesiz, Al-lah --(artık bu takdirde; 6/54 onları her daim ve böylece)--  
--şimdi, o sol tarafta yapacakları tüm o erdemli “çalışmalardan;” 2/25 ötürü/karşılık da--                          
en Bağışlayıcıdır, --o sağ tarafta yapacakları tüm o erdemli “çalışmalardan;” 2/25  
ötürü/karşılık da-- en Acıyandır! 
13-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık asla (dost, arkadaş) rehber edinmeyin bir halkı 
(böylece, bundan ötürü) öfkelendiği Al-lahın onlara (60/1-2, 9)!  
Muhakkak umut kestiler (onlar) --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta da--                   
o “sonraki zamandan,” -(11/19)- umut kestiği gibi o (diğer) inkarcıların da --o sol tarafta da--                 
o “kabirlerin arkadaşlarından!” -(16/38-39)- 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Saygılamaktadır Al-lahı (tüm) o göklerin içindekiler, ve o yerin içindekiler (17/44).  
(Đşte) O, (böylece) --şimdi, o sol tarafta da-- en Üstündür, --o sağ tarafta da-- en Buyurgandır 
(46/2)! 
2-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, (şimdi) ne için --(içinizden: “eğer Al-lah isterse” deyip 
geçirmeden dahi; 18/23-24 hala kesin bir tavırla konuşup)-- diyorsunuz o yapamayacaklarınızı? 
3-  (Bilin ki), büyük olur nefretlik (bir günah olma bakımından) Al-lahın katında, (böylece) hala 
demeniz (18/23-24) o yapamayacaklarınızı! 
4-  Ama şüphesiz, Al-lah sever şimdi (böylece) “savaşan” o kimseleri Kendi “yolunda” (=9/111),  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, orada böylece-- bir “dizi” halinde, sanki şüphesiz onlar  
--sollu & sağlı-- birbirine kenetlenmiş yapılar gibi! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (4), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o  
“Şanlı Bir Mucize,” ve sonra da o “Đstisnai Bir Mucize” dosyalarını muhakkak görüp bu bağlamda  
bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
5-  Hani, bir zaman dediydi Musa o (kendi) halkına: Ey halkım, öyleyse, (şimdi) hala ne için 
incitiyorsunuz beni, ve muhakkak biliyorsunuz (iken), şüphesiz ben Al-lahın gönderilmişiyim 
size? Ama o vakit (böylece) çözüldüklerinde (onlar), (bundan ötürü) Al-lah da çözdü onların 
kalplerini! Çünki Al-lah (hiçbir zaman, ve yine özellikle şimdi de) --19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine, en ilkin-- asla “iletmez”  
(böyle) kalleşler (2/26-27) halkını! 
6-  Ve hani, bir zaman dediydi o Meryem oğlu Đsa: Ey Đsrailin (=hz. Yakup) oğulları, şüphesiz 
ben Al-lahın gönderilmişiyim size, tasdik edip doğrulayıcı (olarak) ellerimin arasında olanı  
o Tevrattan, ve müjdeleyici (olarak) bir gönderilmişi (=bu Misak Elçisi; 48/29), geliverecek olan 
benim peşimden, onun adı --(yüce Al-lah tarafından böylece)-- övülmüş (olacak) olan (=48/29)!  
Ama işte, şimdi geldiğinde onlara (bu Misak Elçisi; 48/29) bu “Açık Belgelerle” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Açık Belgelerine” bir atıftır burada böylece yine,                         
en ilkin: 20/133), dediler --(şimdi yine bu kalleşler; 2/26-27): Bu, ancak açık bir sihirdir! 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından artık böylelikle mutlak 
olarak gönderilmiş olan bu en kritik ve önemli “Misak Elçisinin/Mesajının,” ilkin böylece hz. Đsa (a.s.)  
ve sonra da nihai olarak burada bilhassa yine hz. Muhammed (a.s.) tarafından nasıl ve neden  
bu en özel sıfat Đsim (=“Ahmed,” ve “Muhammed:” Al-lah tarafından “Övülmüş” kul) olarak açıkça  
ve en Mucizevi bir tarzda böylece ard arda haber verilip kuvvetle tasdik edilmiş olduğuna yakından tanık 
olabilmek için, lütfen, şimdi en başta o “Mucizevi Bir Mühür,” ve sonra da o “Devasa Bir Mucize 1” 
dosyalarını burada şimdi bu bağlamda da tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin. 
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7-  Öyleyse, (şimdi) kim daha haksız (olabilir) uydurmuş kimseden Al-lah üzerine (böylece) 
yalanı (3/78), ve kendisi çağırılıyor iken (bu) teslimiyete (3/84)? Öyleyse, Al-lah artık  
--19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine,  
en ilkin-- asla “iletmez” (böyle) haksızlık ediciler (39/24) halkını! 
8-  Ve (işte), diliyorlar (onlar) söndürmeyi Al-lahın o “Işığını” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Işığına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 42/52) --(bu tip art niyetli, 
hastalıklı ve çarpık metotlar vasıtasıyla; 13/33 & 5/41 & 9/37 & ...)-- o kendi ağızlarıyla.  
Ama Al-lah muhakkak tamamlayacaktır (bu) “Işığını” (42/52), ve eğer --şimdi, 19 kodlu  
o Tablolarda da, o sol taraftan ötürü/karşı-- tiksinse bile o inkarcılar (74/31)! 
9-  (Çünki) Odur o Kimse ki, şimdi (böylece) gönderdi o Kendi gönderilmişini (=Misak Elçisi; 
7/158) o “Đletiyle” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır 
burada böylece yine, en ilkin: 39/23) ve gerçek “Ergiyle” (3/84), artık (böylece) hakim kılmak 
için onu o Ergilerin üzerine, onların hepsinin (5/48), ve eğer --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sağ taraftan ötürü/karşı-- tiksinse bile o ortak koşucular (42/21)! 
10-  (Ey o Misak Elçisi; 7/158 öyleyse, şimdi de ki): Ey inanmış o kimseler, o halde, (şimdi) 
göstereyim mi (ben) size bir ticareti, --(en sonunda ve ebeden)-- kurtaracak (olan) sizi (böyle) 
acıklı bir çileden (16/28-29)? 
11-  Đşte, şimdi (böylece) inanırsınız Al-laha ve o gönderilmişine (=Cebrail; 2/97), ve gayret 
edersiniz Al-lahın (bu) “yolunda” (12/108 & 9/111) mallarınızla ve canlarınızla. Đşte bu, daha/en 
iyidir sizin için, eğer (artık) bilebiliyor idiyseniz! 
12-  (Çünki) O da (bunun üzerine) artık (böylece) bağışlar sizin için (tüm) o kusurlarınızı  
(3/135-136), ve de --(en sonunda ve ebeden)-- girdirir sizi o bahçelere, altından nehirler akan 
(16/32), ve o tertemiz yerleşkelere, o bolluk bahçelerinin içinde (29/58)! (Đşte) budur, o koca 
başarıya eriş! 
13-  Ve seveceğiniz bir başka (hediye daha var): Bir yardım Al-lahtan, ve (böyle) yakın bir 
(Zaferli) Açıveriş (110/1-3)! Öyleyse, artık müjdele (tüm) o inananları (2/25-26). 
14-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık olun (böylece) Al-lahın yardımcıları (47/7)! Meryem 
oğlu Đsanın o havarilere dediği gibi: Kimdir (şimdi) benim yardımcılarım o Al-laha doğru?  
Dediler o havariler: Đşte, biziz Al-lahın o yardımcıları! Ve inandı bir zümre o Đsrail oğullarından,  
ve inkar etti bir zümre. Ve --(aslen şimdi yine bu “Son Zaman” içinde de)-- güçlendirdik Biz de  
şimdi (böylece) inanmış o kimseleri (2/25-26) o düşmanlarının (2/26-27) üzerine, ve  
böylelikle de oldular (onlar) --(şimdi, aslen pek yakın bir gelecekte, böylece)-- üstün gelenler 
(bkz. 3/55-58)!  
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Saygılamaktadır Al-lahı (tüm) o göklerin içindekiler, ve o yerin içindekiler (17/44),  
--şimdi, o sol tarafta da-- en Kral, --o sağ tarafta da-- en Kutsi;  
--o sol tarafta da-- en Üstün, --o sağ tarafta da-- en Buyurgan (olan) (59/23-24)! 
2-  Odur o Kimse ki (böylece) atayıp yolladı --(daha önceki o Yahudi ve Hristiyan ve   
Arap ümmetlere bağlı olmadıklarından ötürü, bu açıdan)-- o yabancı olanların içinde (6/156)  
bir gönderilmiş (=bu Misak Elçisi; 27/91), kendi içlerinden, (şimdi) aktarıyor (olan) onların 
üzerine Onun o “Đşaretlerini” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin”  
o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 26/5) ve (böylece) arındırıyor onları; 
ve işte, (böylelikle de) öğretip bildiriyor onlara o “Yazıtı” (39/23) ve o “Buyuruyu” (13/37)!  
Ve muhakkak onlar bundan önce açık bir sapkınlık içinde idiler. 
3-  Ve de onların dışında --(artık böylelikle burada yüce Al-lahın katından indirilmiş  
mutlak bir “Đleti;” 39/23 kaynağı olarak böylece yeryüzündeki tüm)-- o diğerlerine de (13/7),  
(bu açıdan) henüz katılmamışlar (olan) onlara (110/1-2)! Ve (işte) O, (böylece) --o sol  
tarafta da-- en Üstündür, --o sağ tarafta da-- en Buyurgandır (46/2)! 
4-  Đşte bu, Al-lahın bir “Lütfudur” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Lütfuna” 
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 10/57-58), verir (O) onu, şimdi (böylece) kime isterse 
(57/29)! Ve (işte), Al-lah (böylece) o --sollu & sağlı-- koca “Lütfun” sahibidir (57/21, 29)! 
5-  Ama kendilerine o Tevrat yüklenmiş, sonra (şimdi bu vakit) onu --(böylelikle ve gereğince 
okuyup hakkıyla)-- yüklenmemiş (bkz. Tevrat-Tsny. 18/18-19 = 32/1-6) o kimselerin örneği, 
artık o eşeklerin örneği gibidir, --(sırtlarına hiç okuyup anlamadıkları)-- kitaplar yüklenmiş olan! 
O halde, artık ne adidir örneği o halkın, şimdi (böylece) yalanlamış o kimselerin --(yukarıdaki  
o en kritik Tevrat haberlerini burada artık böylece ve aynen yerine getirip doğrulamış olan)-- 
Al-lahın (buradaki bu) “Đşaretlerini” (2/23-27)! Ve (öyleyse), Al-lah artık --19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine, en ilkin-- asla “iletmez” 
şimdi (böyle) haksızlık ediciler (39/24) halkını! (=2/88-89)  
6-  De ki: Ey --(en başta, böylelikle hz. Musayla birlikte o vakit o ataları böylece)-- (Ona) 
bağlanmış (=hadu; 7/156) o kimseler, ama eğer --(şimdi burada artık o haktan sapıp batıl üzere)--   
hala öne sürüyorsanız, şüphesiz sadece siz Al-laha (dost, sevgili) kullar (olacaksınız diye),  
tüm ahaliden başka (bu batıl iddianın yalanlanışı için, lütfen, şimdi hem de en ilkin bkz. Tevrat, 
Đşaya 42/6 & 49/6), o halde, haydi (şimdi) hemen dileyin o ölümü, eğer doğrular idiyseniz. 
7-  Ama asla dilemeyecekler (onlar) onu, sonsuzca, (şimdi) ellerinin (burada bu) takdim 
ettiklerinden ötürü (bkz. Đşaya 30/8-14 & 50/10-11)! Ve (çünki) Al-lah en bilendir --19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) şimdi burada böylece yalanlayıp  
büyük nankörlük etmiş olan-- o haksızlık edicileri (39/24)! (bu bağlamda, lütfen, burada mutlaka  
hem de en ilkin tekrar bkz. Tevrat-Tesniye 31/29 = 32/1-6) 
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8-  De ki: Şüphesiz o ölüm, o şey ki (şimdi, böylece ve hep) kaçıyorsunuz ondan (2/96), artık 
şüphesiz o --(burada artık o ecel vakti geldiğinde; 63/11 eninde sonunda)-- ulaşacaktır size de.  
Sonra da --(o vefat anında; 16/28-29 X 32 böylece ve derhal)-- çevrileceksiniz o görünmezi ve 
tanık olunanı Bilene doğru, ve (O da) havadis verecektir size --(burada artık böylece kötü;  
2/26-27, veya da böylece iyi; 2/25-26)-- tüm o “çalışıyor” olduklarınızı (4/161 X 4/162)! 
9-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, (artık) seslenildiği zaman o --(günün o orta vaktinde böylece 
namaza durup Onu)-- destekleyiş (2/238) için, o “toplanış” gününde (=her Perşembe günü), 
derhal koşun Al-lahın o “Anışına” (39/23) doğru, ve bırakın (tüm) o alışverişi! Çünki bu,  
daha/en iyidir sizin için, eğer (artık) bilebiliyor idiyseniz. (bu hususta, lütfen, şimdi ayrıca  
hem de yine bkz. 2/185 altındaki o en önemli bilgi ve açıklamalar.) 
10-  Ve kılınıp bitirildiği zaman o --(günün o orta vaktinde böylece ve topluca namaza durup 
Onu)-- destekleyiş, artık yayılın o yerin içinde, ve arayın Al-lahın o lütfundan! Ve (her daim) 
anın Al-lahı, çokça (33/41-42), ta ki siz --(burada ve en sonunda da, böylece)-- rahata  
eresiniz (23/1-11)! 
11-  Ama (şimdi) gördükleri zaman (onlar) bir ticaret, veya bir oyalanma, hemen koşuştular  
ona doğru, ve terkettiler seni ayakta kalmış (halde)! De ki: (Ama) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda, 
böylece sollu & sağlı olarak, orada da-- Al-lahın katında olanlar daha iyidir (ötedeki) o 
oyalanmadan da, ve (berideki) o ticaretten de; ve (işte), Al-lah en Đyisidir --şimdi, yine orada da,  
o her iki tarafta da-- (böylece) “besleyicilerin” (=2/25 X 16/73)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Đşte, (şimdi) sana geldikleri zaman o ikiyüzlüler, (hemen) dediler: Tanıklık ederiz ki, şüphesiz 
sen Al-lahın mutlak gönderilmişisin! Ve Al-lah (zaten) biliyor, şüphesiz sen (böylece) mutlak  
Onun gönderilmişisin (48/28)! Ve Al-lah (ayrıca) tanıklık eder ki, şüphesiz o ikiyüzlüler mutlak 
yalancılardır! 
2-  Çünki (şimdi) edindiler (onlar) o antlarını bir siper (58/16-19), ve (böylece de) alıkoydular 
Al-lahın o yolundan (11/19)! Şüphesiz onlar, (işte), artık ne çirkindir (bu) “çalışıyor” oldukları 
(23/63 & 41/40 & 9/37 & ...)! 
3-  Bu, çünki şüphesiz onlar ilkin (böylece) inandılar (2/25-26), sonra (böylece) inkar ettiler 
(2/26-27)! Ve şimdi --(bu kendi kalleşliklerinden ötürü; 4/141-143)-- damgalandı o kalplerinin 
üzeri, ve artık onlar --(bu kalleşliklerinden en kısa bir zamanda vazgeçip, burada tekrar ve 
doğrulukla böylece derhal Al-laha dönüp yönelmedikleri takdirde; 4/145-146 bir daha)--                  
asla kavramazlar! 
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4-  Ve işte, (şimdi) onları gördüğün zaman, şaşırtır seni o cüsseleri; ve eğer konuşurlarsa, 
dinlersin o deyişlerini. Sanki şüphesiz onlar dayandırılmış (güzel görünümlü) kütükler gibidirler.  
Sanırlar her patırtıyı (sanki mutlaka) kendi aleyhlerine (oluyor imiş gibi)! Onlar (böylece) 
düşmandırlar (4/141); öyleyse, --(dikkatli olup her daim böylece de tedbirini alarak; 4/102)-- 
kaçın onlardan. Kahretsin onları Al-lah; (hala) nasıl da (böylece) dönekleniyorlar (45/6-7)! 
5-  Ve (şimdi) denildiğinde onlara: Öyleyse, haydi gelin, (böylece) bağışlanma dilesin sizin için 
Al-lahın o gönderilmişi (=Misak Elçisi; 4/64)! derhal çevirdiler başlarını; ve gördün onları 
(hemen) çekip gidiyorlar (olarak), ve onlar (böyle) büyükleniciler iken (45/31)! 
6-  O halde, (artık) tamamen aynıdır onlar için, sen (şimdi) bağışlanma dilesen de onlar için, 
veya bağışlanma dilemesen de onlar için; --(çünki, bu takdirde; 3/90-91)-- artık asla 
bağışlamayacaktır Al-lah onları! (Çünki) şüphesiz, Al-lah --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine, en ilkin-- asla “iletmez” (39/23-24) 
(böyle) kalleşler (2/26-27) halkını! 
7-  (Đşte), onlar o kimseler ki, (şimdi hem de) diyorlar: Öyleyse, artık (hiçbir şey verip) 
harcamayın Al-lahın o gönderilmişi (=Misak Elçisi; 7/158) yanındaki kimselere, ta ki (toptan) 
dağılıp gitsinler! Ama Al-lah içindir (tüm) o göklerin ve yerin o “hazineleri;” ve fakat  
bu ikiyüzlüler --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da-- (bunu) hala kavramıyorlar! 
8-  Ve de diyorlar: Eğer (şimdi) hedef alıp dönersek biz o --(Batıdaki bu kutsal)-- şehre (27/91),  
mutlaka derhal çıkaracaktır oradan bu en üstün olanlar o en hor olanları! Ama Al-lah içindir  
o üstünlük, ve o gönderilmişi (=Cebrail; 2/97) için ve de o inananlar (2/285) için; ve fakat  
bu ikiyüzlüler --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta da-- (bunu) hala bilmiyorlar! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (7-8), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi ilkin o  
“Parıltılı Bir Mucize,” ve sonra da o “Şanlı Bir Mucize” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda  
tüm bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
9-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, (artık) asla oyalayıp alıkoymasın sizi o mallarınız  
ve çocuklarınız Al-lahın o “Anışından” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23)! Ve (çünki) her kim yaparsa bunu,  
işte, o şahıslar onlar --(en sonunda, böylece)-- kaybedenlerdir (89/23-24)! 
10-  Öyleyse, derhal --şimdi, yine burada 19 kodlu o Tablolarda da, o her iki tarafta da--     
(böylece de) harcayıp dağıtın sizi o “beslediklerimizden” (16/75), gelivermeden önce sizden 
birine o ölüm, ve (olmadan önce o şöyle) diyor: Yetkem, öyleyse, değil miydin ertelemeli beni 
yakın bir süreye doğru/kadar, (ki) ben de artık (derhal) bağış yapaydım (9/60), ve de olaydım                      
--19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (2/25) burada artık böylece tasdik 
edip, üzerinde böylelikle erdemlice çalışarak-- (bu) “Düzeltililerden” (2/25-26)! 
11-  Ama artık asla ertelemez Al-lah hiçbir canı, geldiği zaman (böylece) o belirlenmiş süresi. 
Ve öyleyse, --(şimdiden iyi bilin ki)-- işte, Al-lah (böylece) haberdardır şimdi (tüm) o 
“çalıştıklarınızdan” (2/25-26 X 23/63-67)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.                     
1-  Saygılamaktadır Al-lahı (tüm) o göklerin içindekiler, ve o yerin içindekiler (17/44)!  
Onun içindir --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da-- (tüm) o “yönetim” (25/2),  
ve Onun içindir --o sağ tarafta da-- (tüm) o “övgü” (34/1)! Ve (işte) O, her istem üzerinde  
(böylece de) tam ölçücüdür (54/49)! 
2-  Odur o Kimse ki (böylece) yarattı sizi (23/12-14); ve (şimdi) sizden (kimi) artık (böylece)  
bir inkarcıdır (2/26-27), ve sizden (kimi) artık (böylece) bir inanandır (2/25-26)! Ve (işte), Al-lah  
--(şimdi buna göre)-- (tüm) o “çalıştıklarınızı” da (29/4 X 34/4) (böylece) görendir! 
3-  Yarattı o gökleri ve yeri bir gerçek olarak (46/3)! Ve çehrelendirdi sizi, ve güzel kıldı  
o çehrelerinizi. Ve --(sonra, buradaki bu vefatın hemen ardından; 16/28-29 X 32 böylece ve 
derhal)-- Ona doğrudur o (son) varış yeri (56/83-94)! 
4-  Bilir (O) tüm o göklerin ve yerin içindekileri (34/3), ve bilir (tüm) o sakladıklarınızı da, ve 
ilan ettiklerinizi de. Ve (işte), Al-lah en bilendir (tüm) o göğüslerin özünü (67/13-14)! 
5-  Peki, (şimdi) gelivermedi mi size o havadisi inkar etmiş o kimselerin, daha önce (22/42-44)? 
Ve --(en sonunda, burada böylece)-- tattılar (onlar) o işlerinin vebalini (29/40)! Ve onlar için  
--(şimdi, halihazırda böylelikle içinde bulundukları o Cehennemde; 71/25 & 40/46 & ... böylece 
ve daimi olarak)-- acıklı bir çile (vardır). 
6-  Bu, çünki şüphesiz o ki, onlara geliveriyor idi o gönderilmişleri o “Açık Belgelerle;” ama  
dediler (onlar): Yani (şimdi) böyle (tek başına) bir birey mi -doğruya- iletecek bizi (54/24)?  
ve --(böylece de zorbalık ve haksızlık yaparak; 40/5)-- inkar ettiler, ve yüz çevirdiler! Ve (bunun 
üzerine), Al-lah da zengince öte gitti (onlardan); ve (çünki) Al-lah --(böylece de, hiç kimseye  
hiçbir zaman ve asla ihtiyacı olmayan; 14/8)-- en zengindir, en övülendir. 
7-  Ve işte, (şimdi) öne sürüp iddia ettiler (böylece) inkar etmiş (74/31) o kimseler --(bu hususta 
hesap vermek üzere, buradaki bu vefatın hemen ardından, öte tarafta, o Cehennemde; 16/28-29 
böylece ve derhal)-- asla uyandırılmayacaklarını! Öyleyse, (şimdi) sen de (onlara) de ki: Evet,  
ve Yetkeme (andolsun ki), mutlaka --(buradaki bu vefatın hemen ardından, öte tarafta, o 
Cehennemde; 16/28-29 böylece ve derhal)-- uyandırılacaksınız (36/48-53), sonra da mutlaka  
--(yüce Al-lah tarafından)-- havadis verileceksiniz (bu) “çalıştıklarınızla” (23/63 & 41/40 & ...)! 
Ve işte bu, Al-lah için kolaydır. 
8-  Öyleyse, --(kendi ebedi iyiliğiniz ve hayrınız için)-- şimdi (böylece) derhal inanın Al-laha ve 
o gönderilmişine (=Misak Elçisi; 7/158), ve o “Işığa” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Işığına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 42/52), o şey ki burada 
(böylece) indirdik (39/23)! Ve (bunun ardından), işte, Al-lah (tüm) o “çalıştıklarınızdan” (2/25 X 
23/63) (böylece) haberdardır! 
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9-  (O) gün, toplayıp biraraya getirdiğinde (O) sizi o toplanma günü için; işte bu, artık karşılıklı 
görüşme günüdür! Öyleyse, (şimdi) her kim (böylece) inanırsa Al-laha (3/84) ve de “çalışırsa” 
(böyle) bir Düzelticilik için (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları 
uğrunda yapılacak o Dosdoğru herbir “çalışmaya” da bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 
2/25-26), O da (böylelikle) örtecektir onun tüm o çirkinliklerini (39/35), ve girdirecektir onu  
o bahçelere, altından nehirler akan; sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde, sonsuzca! (Đşte) budur, 
o koca başarıya eriş! 
10-  Ama şimdi (böylece) inkar etmiş o kimseler, ve yalanlamışlar o “Đşaretlerimizi” (=19 kodlu, 
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece 
yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), (işte), o şahıslar da o ateşin arkadaşlarıdır; --(bundan ötürü; 6/27-28 
artık)-- sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde. Ve (işte), ne adi bir varış yeridir (o)! 
11-  Ve isabet edemez hiçbir musibet, ancak Al-lahın izniyle (57/22). Öyleyse, (şimdi) her kim 
(böylelikle) inanırsa Al-laha (3/84), O da (böylece ve her daim) iletir (4/175) onun kalbini!  
Ve (işte), Al-lah (böylece de) her istem berisinde en bilendir (58/7). 
12-  O halde, şimdi (böylece) uyun Al-laha ve uyun o gönderilmişe (=Misak Elçisi; 5/92)!  
Ama eğer (yine de) yüz çevirirseniz, artık (bu) gönderilmişimizin üzerine (düşen), (böylelikle) 
yalnızca açık bir ulaştırmadır (72/23). 
13-  Al-lah; yoktur (başka) ilah, (böylelikle) sadece O (28/70)! Ve öyleyse, --(her daim, 
böylelikle ve sadece)-- Al-laha güvenip dayanmalıdır (tüm) o inananlar (13/30)! 
14-  Ey inanmış o kimseler, işte, şüphesiz o eşlerinizden ve çocuklarınızdan düşman (olanlar da)  
var (olabilir) size (46/17); öyleyse, --(her daim tedbirinizi alarak, gereğince)-- kaçının onlardan.  
Ve eğer --(bu dünya hayatında onlarla temelde o insani ve ailevi ilişkilerinizin mümkün mertebe 
böylelikle her daim medeni ve barışçıl bir tarzda mesafeli olarak sürdürülebilmesi niyetiyle,  
bu şartlar içinde; 31/15)-- affederseniz, ve geçiverirseniz ve bağışlarsanız (onları), artık şüphesiz, 
Al-lah da --(bu hususta, bu en temel şart; 31/15 sizler tarafından böylelikle ve her daim titizlikle 
uygulanıp sağlamca gözetildiği takdirde)-- en bağışlayıcıdır, en acıyandır. 
15-  (Bilin ki), o mallarınız ve çocuklarınız (burada) yalnızca bir denemedir (34/37). Ve Al-lah, 
(işte, böylece) Onun katındadır, o koca ücret (29/58)! 
16-  Öyleyse, artık (böylece ve her daim) sakının Al-lahtan (2/177), tüm gücünüzle; ve  
(böylece de) işitin ve uyun (5/92)! Ve de (böylelikle) harcayıp dağıtın (2/261-262), iyilik (olarak) 
kendi canlarınız için (2/272-274). Ve artık kim böylece sakınırsa kendi canının doymazlığından, 
(işte), o şahıslar onlar --(burada ve en sonunda da, böylece)-- rahata erenlerdir (23/1-11)! 
17-  Ve eğer (şimdi) borç verirseniz Al-laha (böyle) güzel bir borcu (9/60), O da kat kat arttırır 
onun (mükafatını) sizin için (6/160), ve bağışlar sizi! Ve (işte), Al-lah (böylelikle) en takdir 
edicidir (76/22), en ılımlıdır! 
18-  Bilenidir (O) tüm o görünmezin ve de tanık olunanın (13/9-10); ve (işte, yine) --şimdi,  
19 kodlu o Tablolarda da, böylece o sol tarafta da-- en Üstündür, --o sağ tarafta da--                               
en Buyurgandır (45/2)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Ey havadisçi, öyleyse, artık kadınlarla boşandığınız zaman, artık (muhakkak) boşanın onlarla  
o “sayışlarına” (riayet ederek), ve (böylelikle) iyice hesaplayın o “sayışı” (2/228). Ve (böylece) 
sakının Al-lahtan, -tek- Yetkeniz (olan) (42/10)! --(Boşandıktan sonra da, özellikle bu “sayış” 
süresi boyunca; 2/228, veya muhtaç bir durumda iseler, bundan sonra da; 2/231)-- asla  
--(zoraki olarak, veya onları güç bir durumda bırakarak)-- çıkarmayın onları evlerinden, ve  
kendileri de asla çıkmasınlar (65/6), sadece ancak (müstesna) getirmeleri durumunda (böyle) 
açık bir ahlaksızlık (17/32).  
Ve (işte), bunlar (=buradaki 19 kodlu, tüm o ikişerli, benzeşmeli “kelimelerin/harflerin”  
o hepsine de bir atıftır böylece yine, en ilkin: 2/25) Al-lahın o “Sınırlarıdır;” ve artık her kim 
düşmanlık ederse Al-lahın bu “Sınırlarına” karşı, o muhakkak haksızlık etmiş (demektir; 39/24) 
kendi canına! Ve (şimdi) idrak edemezsin; belki de, Al-lah ortaya koyacaktır bunun peşinden,  
--(burada yine hem de böylece 19 kodlu yeni; 21/2)-- bir “Emir” (=42/52)! 
2-  Ve artık onlar ulaştıkları zaman o belirlenmiş sürelerine (2/228), şimdi --(eğer böylece 
muhtaç bir durumda iseler, evlerinizde)-- tutabilirsiniz onları, tanınmış pratik üzere, veya  
--(mutlak imkan sahibi iseler, derhal)-- ayrılabilirsiniz onlarla, tanınmış pratik üzere (2/231).  
Ve (tüm bu boşanma işine) tanık edinin adalet sahibi iki (kişiyi), sizin (içinizden); ve (daima, 
tam olarak) ayakta tutun o --(bu ve diğer her tür)-- tanıklığı (2/282 & 2/283 & ...) Al-lah için!   
Đşte budur, kendisiyle (burada böylelikle de) “Öğüt” veriliyor (=11/120) olan, artık (böylece) 
inanan kimse için Al-laha ve o son güne (6/92)! Ve artık her kim (böylece de) sakınırsa Al-lahtan 
(2/177), (O da) kılar onun için bir çıkış yolu. 
3-  Ve besler onu, hiç hesap etmediği bir yerden! Ve artık her kim (böylece de) güvenip 
dayanırsa Al-laha (13/30), artık O --(her daim ve böylece)-- yeter ona (4/45)! Şüphesiz, Al-lah 
(mutlak) ulaştırıcıdır o “Emrini” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Emrine” de 
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 42/52)! Ve (çünki) muhakkak kıldı Al-lah her istem için 
--matematiksel-- bir ölçü (54/49)! 
4-  Ve işte, artık umut kesmiş o kimseler o adet halinden, o kadınlarınızdan, eğer şimdi (bu 
hususta) şüpheye düştüyseniz, (işte, bilin ki), onların o “sayışları” (65/1) artık (toplam) üç aydır.  
Ve adet hali görmemiş o kimseler, ve (çünki) yük (=bebe) sahipleri (olduklarından); işte, onların 
o belirlenmiş süreleri de, artık ta ki doğurup bırakmalarına kadardır o yüklerini (=bebelerini).  
Ve artık her kim (böylece de) sakınırsa Al-lahtan (2/177), (O da) kılar onun için o (her erdemli) 
işinden bir kolaylık (92/5-7)! 
5-  Đşte bu, Al-lahın bir “Emridir” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Emrine”   
bir atıftır burada böylelikle yine, en ilkin: 42/52), artık (böylece) indirdiği onu (39/23) size! 
Öyleyse, artık her kim (böylece de) sakınırsa Al-lahtan (39/33), O da örter onun (tüm) o 
çirkinliklerini (39/35), ve büyük kılar onun için bir ücreti (29/58)! 
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6-  Ve işte, (böylece) oturtun onları (=o kendileriyle boşandığınız kadınları) kendi oturduğunuz 
yerde (65/1-2), gücünüz (ölçüsünde). Ve onlara asla darlık vermeyin, --(böylece derhal çıkıp 
gitmelerine de sebep olmak için, huzursuz edip)-- sıkıştırmaya (kalkarak) onları (2/231). Ve eğer 
yük (=bebe) sahipleri idiyseler, artık (bunun için de, ekstra olarak) harcama yapın onlar için, ta ki 
doğurmalarına kadar o yüklerini (=bebelerini). Ve eğer emzirirlerse sizin için, artık verin onlara 
(bunun için de o ekstra) ücretlerini. Ve (daima) konuşup anlaşın (kendi) aranızda, tanınmış pratik 
üzere. Ama eğer --(bu hususta, sağlık durumu, veya daha başka herhangi bir sebepten ötürü)-- 
zora düşerseniz, artık emzirebilir o (bebeği) bir başka (süt anne olarak tutulacak kadın) da 
(2/233). 
7-  O halde, artık --(kendisiyle boşanmış olduğu bu karısı ve de bu çocuğu için her daim 
güzellikle böylece)-- harcamada bulunsun o zenginlik sahibi olan (koca), o kendi zenginliğinden. 
Ve ölçülüp kısılmış bir (koca) ise kendisi için o besini, artık harcamada bulunsun o da  
Al-lahın kendisine o verdiklerinden. (Çünki) asla yükümlü tutmaz Al-lah bir canı, sadece ona 
verdikleri (kadarı) ile. Ve (işte), kılacaktır Al-lah böyle de (her) zorluğun peşinden, bir kolaylık 
(94/6-8)! 
8-  Ve (işte), nice vardı ki o şehirlerden, (böylece) çiğnediydi Yetkesinin emrini, ve (Onun) o 
gönderilmişlerinin (14/9-13)! Ve işte, (bunun üzerine, en sonunda) Biz de hesaplandırdık onu,  
--şimdi, burada da buradakilerin de böylece o “sol tarafı” inkarlarından ötürü/karşılık da-- 
şiddetli bir hesaplandırmayla, ve çilelendirdik onu, --şimdi, burada da buradakilerin de böylece  
o “sağ tarafı” inkarlarından ötürü/karşılık da-- dehşetli bir çilelendirmeyle! (=7/97-98) 
9-  Ve işte, (böylece) tattı o işinin vebalini (29/40); ve (akabinde, böylece de) oldu o işinin sonu 
(ebedi) bir kaybediş (71/25 & 40/46 & ...)! 
10-  (Đşte), hazırladı Al-lah onlar için --(şimdi, yine burada da böylece buradakilere de artık 
bu takdirde; 22/72 en sonunda böyle)-- şiddetli bir çile (22/19-22)! Öyleyse, artık sakının  
Al-lahtan, ey o anlayış sahipleri, (böylece) inanmış o kimseler; (çünki) işte, muhakkak indirdi 
(artık) Al-lah size (burada) bir “Anış” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin ve de hassaten: 39/23)! 
11-  Bir gönderilmiş (=Misak Elçisi; 7/158), artık (böylece) aktarıyor (olan) sizin üzerinize  
Al-lahın o apaçık “Đşaretlerini” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylelikle yine, en ilkin: 6/4 = 26/5), artık  
böylece (kurtarıp) çıkarması için inanmış ve (böyle de) Düzelticilikler için “çalışmış” (2/25-26)  
o kimseleri o karanlıklardan (2/78-79 & 6/112-113 & ...) o “Işığa” (42/52)!  
Öyleyse, artık her kim (böylece) inanırsa Al-laha (3/84) ve “çalışırsa” (böyle de) bir Düzelticilik  
için (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru 
herbir “çalışmaya” da bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26), girdirecektir (O) onu  
o bahçelere, altından nehirler akan; sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde, sonsuzca!  
(Đşte), muhakkak artık (böylece de) güzel kılmıştır Al-lah onun için bir “besini” (38/53-54)! 
 
 
 
 
 
 



Bölüm  65 & 66           570  
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
12-  Al-lahtır o Kimse ki (böylece) yarattı o “yedi” göğü (=atmosferin o “yedi” tabakasına da  
en önemli bir atıftır), ve yerden de onların bir benzerini (=yerin o “yedi” katmanına da en önemli  
bir atıftır burada). (Đşte), artık inmektedir o “Emir” (=her iki tarafında da, yine böylece ve 
özellikle “yedi” kattan oluşan, 19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Emrine”  
en özgün bir atıftır burada böylece en başta ve hassaten: 42/52 = 15/87) şimdi (böylece)  
o ikisinin (=o “yedi” katlı göğün ve de o “yedi” katlı yerin) arasında, ta ki artık bilesiniz diye: 
Şüphesiz, Al-lah her istem üzerinde (böylece de) tam ölçücüdür! Ve şüphesiz, Al-lah muhakkak 
(böylece de) kuşatmıştır o her istemi, Bilgice! (=22/70) 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (12), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi ve şaheser açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o  
“Devasa Bir Mucize 2” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada mutlak 
olarak böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en başta!  
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Ey havadisçi, öyleyse, (şimdi) ne için --(yemekten içmekten hepten kesilip, böylece gereksiz 
yere)-- yasaklıyorsun Al-lahın o yasal kıldıklarını senin için, arıyor (iken) --şimdi, 19 kodlu  
o Tablolarda da, orada böylece-- o “eşlerinin” (33/51) hoşnutluğunu? Ve (işte), Al-lah (artık  
bu takdirde; 6/54 böylece) --şimdi, o sol taraftan ötürü/karşılık da-- en Bağışlayıcıdır, --o sağ 
taraftan ötürü/karşılık da-- en Acıyandır! 
2-  Öyleyse, (işte), muhakkak şart kıldı Al-lah sizin için o antlarınızın (böylece de) çözülmesini 
(5/89). Ve (işte), Al-lah (böylece) sizin (yol gösterici, koruyucu) -tek- Rehbercinizdir (7/196)!  
Ve işte O, (böylece) --şimdi, o sol tarafta da-- en Bilendir, --o sağ tarafta da-- en Buyurgandır! 
3-  Hani, bir zaman gizlediydi bu havadisçi --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, orada o alt 
bölgeye düşen-- o bazı “eşlerine” bir anlatı. Ve o vakit --19 kodlu o Tablo-- böylece havadis 
verdiğinde onunla, ve (böylece de) hakim kıldığında onu Al-lah o --(tüm Anlatının; 39/23)-- 
üzerine, hemen tanıttı o da (böylece) --o üst bölgelerde-- onun bazısını, ve yüz çevirdi --o alt 
bölgede-- o bazısından (3/7)! Ve (bunun ardından), o vakit havadis verdiğinde o (eşine) bununla;  
dedi o: Kim (böylece) havadis verebildi sana bu (Anlatıyı)? Dedi (o): (Böylece) havadis verdi 
bana (bunu; 39/23) --şimdi, o sol tarafta da-- en Bilen, --o sağ tarafta da-- en Haberdar (olan)! 
4-  O halde, eğer (şimdi) --orada, o alt bölgeye düşmüş olan-- ikiniz derhal dönüp yönelirseniz 
Al-laha doğru; çünki muhakkak (böylece) kaydı --orada-- o kalpleriniz! Ama eğer ikiniz  
(yine de) --o alt bölgede, o her iki tarafta da, böylece-- üstelerseniz onun aleyhine, artık şüphesiz 
Al-lah, işte Odur --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgede, o her iki tarafta da-- onun  
(yol gösterici, koruyucu) -tek- Rehbercisi; ve o Cibril, ve (tüm) o düzeltili olan Đnananlar, ve o 
Melekler de, bunun peşinden, --şimdi, yine orada da, böylece ve hep birlikte-- tam destekçilerdir!  
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5-  Umulur ki, onun Yetkesi, eğer --şimdi, o alt bölgede-- boşarsa o sizi, değiştirip verecektir ona  
--o üst bölgede-- “eşler,” daha iyi olacak (olan) sizden:  
 
--o sol tarafta-- o hanım (Al-laha) teslimkarlar, --o sağ tarafta-- o hanım (Al-laha) inananlar;  
--o sol tarafta-- o hanım (Al-laha) boyun eğiciler, --o sağ tarafta-- o hanım (Al-laha) yöneliciler;  
--o sol tarafta-- o hanım (Al-laha) hizmetkarlar, --o sağ tarafta-- o hanım (Al-lah için) gezenler;  
--o sol tarafta-- o hanım dullar, ve --o sol tarafta-- o hanım bekarlar (olarak)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (3-5), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o  
“Şanlı Bir Mucize” dosyasını --orada, yüce Rabbimize ait olan o iki muhteşem Tabloyu da,   
ard arda-- muhakkak görüp bu bağlamda tüm bunları da şimdi artık orada böylece ve açıkça idrak 
etmeliyiz, en ilkin.  
 
6-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, artık (böylece) sakının (61/10-12) kendi canlarınızı ve 
ailenizi o ateşten, yakıtı insanlar ve taşlar olacak (olan); onun üzerinde o (görevli) melekler 
(vardır) çetin ve şiddetli olan! Asla baş kaldırmazlar (onlar) Al-laha (kendilerine) emrettiği  
o (hiçbir şeyde), ve derhal yaparlar o (her) emredildiklerini. 
7-  Ey inkar etmiş o kimseler, öyleyse, artık asla özür beyan etmeyin, bugün! Çünki  
(şimdi) yalnızca cezalandırılıyorsunuz (siz) bu “çalışıyor” (40/40 = 10/27 & ...) olduklarınıza 
göre! 
8-  Ey inanmış o kimseler, öyleyse, (şimdi) derhal dönüp yönelin Al-laha doğru, kesin bir  
dönüp yönelişle. Umulur ki, Yetkeniz (buna karşılık, en sonunda) örtecektir sizin (tüm) o 
çirkinliklerinizi (39/35), ve böylece girdirecektir sizi o bahçelere, altından nehirler akan (31/8-9)!  
(O) gün, asla küçük düşürmeyecektir Al-lah o havadisçiyi (=Misak Elçisi; 7/158) ve (böylece) 
inanmış o kimseleri (2/285) onunla birlikte. O “Işıkları” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Işığına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 42/52) koşar (iken)  
ellerinin arasında ve (hep) o sağ yanlarına doğru (57/12), diyecekler (onlar): Yetkemiz, öyleyse, 
şimdi (lütfen) tastamam kıl bizim için bu “Işığımızı” (42/52), ve bağışla bizi! (Çünki) şüphesiz 
Sen (böylece) her istem üzerinde tam ölçücüsün (54/49)! 
9-  Ey havadisçi, o halde, artık gayret et (sen) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece  
o sağ tarafta da-- o “inkarcılara,” ve --o sol tarafta da-- o “ikiyüzlülere” karşı, ve --orada, artık  
o her ikisini de böylece o alt bölgeye yıkıp düşürerek, böylece de-- katılaş onların üzerine (9/73, 
88-89)! Ve (işte), --(bu takdirde; 4/18)-- onların (=şimdi tüm bu tip inkarcı ve ikiyüzlülerin; 
22/72 & 63/1-3) (son) barınma yerleri artık o bataktır (4/140); ve ne adi bir varış yeridir (o)! 
10-  Đşte, (şimdi) vurdu Al-lah bir örnek olarak, inkar etmiş o kimseler hakkında, Nuhun  
o hanım kişisini ve Lutun o hanım kişisini: (Böyle) hizmetkarlarımızdan iki hizmetkarın  
(nikahı) altında idiler (onlar), düzeltililer (olan), ama (sonra inkarcılığa ve ahlaksızlığa dalarak) 
ihanet ettiler onlara. Ve (onlar da sonunda asla) koruyup muaf kılamadılar onları Al-lahtan 
(gelen o azaba karşı), hiçbir istemle!  
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Ve --(bu dünyadaki o vefatları sırasında; 32/11)-- onlara da (o vakit, yine o ölüm melekleri 
tarafından) hemen denildi: O halde, haydi (derhal) girin (şimdi) o ateşe, (sizden evvel böylece 
tüm) o girmiş olanlarla birlikte (7/37-38)! 
11-  Ve vurdu Al-lah bir örnek olarak, inanmış o kimseler hakkında, Firavunun o hanım kişisini; 
hani, bir zaman (şöyle) dediydi o: Yetkem, öyleyse, şimdi (ne olur) benim için Kendi katında bir 
ev yap, o bahçenin içinde! Ve (böylece) kurtar beni o Firavundan ve o (kötü) işlerinden (28/4); 
ve kurtar beni o haksızlık ediciler halkından (43/48-54)! 
12-  Ve o Đmranın kızı Meryemi; o kimse ki korundurduydu kendi ırzını, ve (Biz de) üfledik  
--(hz. Ademin o genetik kaydını; 3/59)-- onun içine, (böylece) o Ruhumuz (=Cebrail) vasıtasıyla 
(19/17-21). Ve (akabinde de) doğruladı o (Meryem) Yetkesinin (tüm) o Kelimelerini ve o 
Yazıtlarını (3/84), ve (böylece de) oldu (yüce Al-laha) boyun eğicilerden (3/43)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.                       
1-  Yüce olandır o Kimse ki, (işte), Onun elindedir (tüm) o yönetim (25/2); ve O, (böylece de) 
her istem üzerinde tam ölçücüdür (54/49)! 
2-  O Kimse ki (böylece) yarattı --(tüm o insanlar henüz bu dünyaya gönderilmeden önce,  
yüce Al-lahın huzurunda bulunduruldukları bu büyük olayın; 7/172 akabindeki)-- o ölümü, ve  
--(onun ardından, şimdi bu dünyadaki)-- bu hayatı, ta ki (böylece) test etmesi için sizi, (şimdi 
burada) hanginiz en güzel (olacaksınız) o “çalışmada” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o herbir Dosdoğru “çalışmaya” da bir atıftır 
böylelikle burada yine, en ilkin: 2/25 = 17/84)! Ve işte O, (böylece) --şimdi, 19 kodlu o  
Tablolarda da, o sol tarafta da-- en Üstündür, --o sağ tarafta da-- en Bağışlayıcıdır! 
3-  O Kimse ki (böylece) yarattı --(o atmosferin katmanlarına da ait)-- o “yedi” göğü, tabakalar  
halinde (65/12)! Đşte, asla göremezsin o Pek Acıyanın (bu) yaratışı içinde hiçbir kayıplık! 
Öyleyse, (şimdi) döndür o gözünü (ve bak); görüyor musun hiçbir eksiklik? 
4-  Sonra döndür o gözünü --(o atmosferin bu “yedi” tabakasına, ve sonra da o yerin bu “yedi” 
katmanına da olmak üzere; 65/12)-- iki kere; (sonunda) geri dönecek sana o gözün --(o  
ikisinde de herhangi bir kayıplık ve eksiklik asla bulamayıp)-- sinmiş, ve o (böylece) bitkin 
düşmüş olarak! 
5-  Ve muhakkak süsledik (Biz) o en yakın göğü (=samanyolu galaksisi) o lambalarla (yıldızlar),  
ve (tüm evrende de) kıldık onları --(nötron yıldızlarına, karadeliklere dönüşmüş hallerde  
devamlı olarak radyoaktif parçacık ve ışınlar salma vasıtasıyla, böylece de)-- kovma araçları o 
(cin) şeytanlarını (37/6-9). Ve hazırladık (Biz) onlar için --(bu takdirde; 46/29-32 en sonunda da 
böylece)-- o çılgın alevin çilesini (72/14-15). 
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6-  Ve işte, şimdi (böylece) inkar etmiş (3/90-91) o kimseler için Yetkelerini, --(en sonunda, 
böylece)-- o batağın çilesi (var olacaktır). Ve ne adi bir varış yeridir (o)! 
7-  Đşte, (o vakit) atıldıkları zaman (onlar) onun içine, (derhal) işittiler onun homurtusunu, ve o 
(mağmalarla) kaynıyor (iken). 
8-  Neredeyse patlayıp parçalanacak öfkeden. Her vakit (böylece) atıldığında oraya bir güruh,  
(derhal) sordu onlara o bekçileri: Peki, gelivermedi mi size bir uyarıcı? 
9-  Dediler (onlar): Evet, muhakkak geldi bize bir uyarıcı (=bu Misak Elçisi; 34/46); ama 
yalanladık (biz), ve dedik: Asla (böylece) “indirmiş” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Yazıtına” bir göndermedir yine, en başta, burada böylece “indirilmiş” olan:  
39/23) değildir Al-lah hiçbir istem! (Dolayısıyla), değilsiniz siz, sadece büyük bir sapkınlık 
içinde! 
10-  Ve dediler: Eğer (gerçekten) işitiyor olsaydık, ve de (böylece) aklediyor (21/10), asla 
olmayacaktık (şimdi) bu çılgın alevin arkadaşları içinde! 
11-  Ve işte, (böylece) itiraf ettiler artık (onlar) o kusurlarını. Öyleyse, artık --(yine bundan  
ötürü; 6/27-28 ebedi)-- kovalanış olsun, --(şimdi, burada bu takdirde; 4/18 en sonunda orada)-- 
böyle çılgın alevin arkadaşları için! 
12-  (Ama) şüphesiz, (şimdi) --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” 
(39/23) burada böylece tasdik edip üzerinde erdemlice çalışarak-- (böylece) ürperen o kimseler  
Yetkelerinden (39/23, 33-35), görünmezde (6/103); (işte), onlar için --(en sonunda, böylece)--  
bir bağışlanma (33/73), ve büyük bir ücret (var olacaktır; 29/58)! 
13-  O halde, (şimdi) -ister- saklayın o deyişinizi (kendi içinizde), veya -ister- açığa vurun onu; 
şüphesiz O, en bilendir (tüm) o göğüslerin özünü. 
14-  (Çünki) bilmez mi, yaratmış (olan) o Kimse? Ve işte O, (böylece de) en lütufkardır (31/16),  
en haberdardır (13/9-10)! 
15-  Odur o Kimse ki (böylece) kıldı sizin için o yeri (yaşamınıza) elverişli/amade; öyleyse, 
haydi yürüyün onun omuzlarında (=dağ ve tepe başlarında), ve yiyin o besininden de (13/3-4)!  
Ve --(en sonunda, böylece de)-- Ona doğru (olacaktır) o yayılış (54/7-8). 
16-  O halde, (şimdi) güvendiniz mi (siz), o gökte (=yani tüm o evrenin/evrenlerin ötesinde ve 
üzerinde olan o yüce Makamında; 70/4) olan o Kimsenin (20/5) --şimdi, 19 kodlu o  
Tablolarda da, o sol tarafa karşı sergilemiş oldukları bu büyük nankörlükten ötürü; 29/47-- 
geçirmeyeceğinden sizi o yere, ve o zaman o çalkalanıyor (olacak iken)? 
17-  Yoksa (şimdi) güvendiniz mi (siz), o gökte (=yani tüm o evrenin/evrenlerin ötesinde ve 
üzerinde olan o yüce Makamında; 70/4) olan o Kimsenin (20/5) --şimdi, 19 kodlu o  
Tablolarda da, o sağ tarafa karşı sergilemiş oldukları bu büyük haksızlıktan ötürü; 29/49-- 
göndermeyeceğinden sizin üzerinize bir kasırga? O halde, artık (yakında) bileceksiniz, nasılmış 
Benim (bu) uyarım (14/44)! 
18-  Ve muhakkak yalanladıydı onlardan önceki o kimseler de; o halde, nasıl oldu (en sonunda) 
(Benim de) onları (böylece) o yabancılayıp reddedişim (22/42-45)? 
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19-  Öyleyse, (şimdi) bakmadılar mı (onlar) o kuşlara doğru, üstlerindeki, diziler (halinde) ve 
kanat çırpan? Böylece (havada) tutmuyor onları, sadece --(onlar için yine o her iki tarafında, 
“19” kodu ile taçlandırılmış o en özgün Fibonacci dizisine göre, o muhteşem Simetrik kanatları 
yaratmış olan (41/53), ve havanın kaldırma kuvveti gibi bu açıdan en kritik bazı doğa ve fizik 
kanunlarını da yine en baştan beri böylece en ince ve hassas “Matematiksel Hesaplar” üzere 
yaratıp takdir etmiş olan; 7/185 & 55/7)-- o Pek Acıyan! Şüphesiz O, her istem berisinde  
en görendir. 
20-  (Ama) yoksa (şimdi) bu mudur o kimseler ki, (böylece) bir ordu (olacak) sizin için,  
yardım edecek size o Pek Acıyana karşı (21/42-43)? Öyleyse, değildir bu inkarcılar (2/26-27), 
(şimdi) ancak (böyle) bir kandırılış (4/120) içinde! 
21-  Yoksa (şimdi) bu mudur o kimseler ki, besleyecek sizi, eğer O tutarsa o (Kendi) besinini 
(16/73)? Hayır, (yine de) iyice battılar (onlar) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafa 
karşı-- bir ileri gitme, ve --o sağ tarafa karşı-- bir nefret etme (17/41) içine! 
22-  Öyleyse, (şimdi) yürüyen o kimse mi (böylece) kapanmış (olarak) kendi yüzü üzerine,  
daha iletilidir; yoksa yürüyen o kimse mi (böylece) dikelmiş (olarak), (böyle) ayakta duran bir 
yordam (43/43-44) üzerinde? 
23-  De ki: Odur o Kimse ki (böylece) inşa etti sizi (23/14), ve kıldı sizin için --iki taraflı-- işitme 
(organları) ve görme (organları), ve zihinler (=beyinler); (ama) azıcık (dışında), --şimdi, bunları 
bilhassa 19 kodlu o Tablolarda da, böylece o her iki tarafta da gereğince kullanıp-- 
şükretmiyorsunuz (35/12 & ...)! 
24-  De ki: Odur o Kimse ki (böylece) türetip yaydı sizi o yerin içinde (42/11); ve sonra  
--(hepiniz, buradaki bu vefatın hemen ardından; 16/28-29 X 32 böylece ve derhal)-- Ona doğru 
toplanıyorsunuz (56/83-94)! 
25-  Ama onlar (hala) diyorlar: Öyleyse, ne zamanmış bu söz (44/10-16), eğer doğrular 
idiyseniz? 
26-  De ki: (Bunun tam vaktiyle ilgili kesin)-- bilgi (şimdi) yalnızca Al-lahın katındadır; ve ben 
(böylelikle) yalnızca (şimdiden) açık bir uyarıcıyım (72/24-25)! 
27-  Ve o vakit, artık gördüklerinde onu yaklaşmış (olarak), çirkinlenecek şimdi (böylece) inkar 
etmiş (2/26-27) o kimselerin yüzleri. Ve --(sonra akabindeki bu vefatları anında da; 16/28-29  
bu ölüm melekleri tarafından onlara derhal)-- denilecek: (Đşte) budur, onu --(böylece de; 8/32)--
çağırıp istiyor olduğunuz o (azap)! 
28-  De ki: Öyleyse, gördünüz mü, eğer şimdi (derhal) yıkıp öldürecek olursa beni Al-lah, ve 
benimle birlikteki o kimseleri, veya da --(buradaki ömrümüzün normal sonuna kadar da)--  
acıyıp esirgerse bizi; o halde, artık kim koruyacak --(bunun ardından, bu her iki durumda da)--                            
bu inkarcıları (2/26-27) --(en sonunda, böyle)-- acıklı bir çileden (44/10-16 & 8/50-52)? 
29-  De ki: Pek Acıyandır (O); artık (böylece) inandık (biz) Ona (3/84), ve --(şimdi, bu her iki  
durumda da; 3/158 böylece ve her daim sadece)-- Ona güvenip dayandık (9/51)! O halde, artık 
bileceksiniz, kimmiş o açık bir sapkınlık içinde (34/24) olanlar! 
30-  De ki: Öyleyse, gördünüz mü, eğer (şimdi) sabahlarsa o suyunuz batmış olarak (9/98 & ...),  
kim getirebilecek size --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böyle-- kaynaktan bir “su” (25/48-50)? 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Nun, Vav, Nun.   
Öyleyse, (andolsun) o kaleme, ve (bununla) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, orada böylece  
sollu & sağlı-- o satır satır yazdıklarına (52/2)! 
2-  Öyleyse, asla değilsin sen bir cinlenmiş, Yetkenin bu “Armağanı” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Armağanına” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 93/11) 
ile/üzere!  
3-  Ve şüphesiz, senin için --(bu erdemli “çalışmalarına;” 2/25 karşılık, bu takdirde; 43/43-44  
en sonunda böylece)-- mutlak bir ücret (var olacaktır; 17/79-81), kesintisiz olarak. 
4-  Ve (çünki) şüphesiz sen --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, orada böylece yüce Al-lah 
tarafından takdir edilip yaratılmış olan-- koca bir plan üzerindesin! 
5-  O halde, artık (ileride) göreceksin, ve (onlar da) görecekler, 
6-  hanginiz --(yüce Al-lahın katında böylece)-- inletilecek (51/13-14) imiş? 
7-  (Çünki) şüphesiz Yetken, işte, O en bilicidir (şimdi) kimin (böylece) “saptığını” (2/26-27)  
o Kendi yolundan, ve O en bilicidir (böylece) “iletilmiş” olanları da (2/25-26)! 
8-  Öyleyse, artık asla uyma (sen) o yalanlayıcılara (56/82). 
9-  (Çünki) arzuladılar (onlar), keşke sen (şimdi) --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anlatısını;” 39/23-- (burada kendileri gibi böylece) derhal hor görsen, ve  
onlar da artık (böylece ve rahatça) hor görseler (56/81-82)! 
10-  Öyleyse, artık asla uyma (sen) o her pek basit yeminciye (58/18). 
11-  Pek çekiştirici olup (104/1), --(bunun; 39/23 aleyhine daima böylece karalama yaparak)-- 
dedikoduyla yürüyene (15/6 & 21/5 & ...). 
12-  Pek menedici olana (bu) “Đyiliği” (16/30); (böyle) düşmanlık edici, suçluya (45/6-7). 
13-  Pek zorbalık edici olana, bunun peşinden, (hem de) pek utanmaz olana. 
14-  Çünki (şimdi) oldu diye (kendisi) mallar ve (koruyucu, taraftar) oğullar/kızlar sahibi, 
15-  aktarıldığı zaman (şimdi) onun üzerine (bu) “Đşaretlerimiz” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 6/4 = 26/5), derhal dedi: (Bunlar), ancak o öncekilerin (=önceki Bahailer vs.) uydurma 
tarzlarıdır (23/83)!  
16-  Öyleyse, Biz de (yakında) damgalayıp (rezil edeceğiz) onu o hortumu (=o namussuzluk 
organı & şehveti) üzerine de (74/11-17)! 
17-  (Đşte), şüphesiz Biz (şimdi) test ettik onları, (daha önce) test ettiğimiz gibi o bahçe 
arkadaşlarını; hani, onlar bir zaman yemin verdiydiler, mutlaka toplayacaklar (diye) onun (tüm  
o ürününü), sabah vaktine çıktıklarında. 
18-  Ve --(böylece “eğer Al-lah isterse” diyerek; 18/23-24)-- hiçbir istisna (bile) yapmıyorlardı! 
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19-  (Bunun üzerine), dolaştı o (bahçenin) üzerinde (afetli) bir dolaşı Yetkenden, ve onlar 
uyuyorlar (iken). 
20-  Ve (böylece) sabahladı o (bahçe), sanki (hepten) biçilip toplanmış gibi! 
21-  Ve onlar birbirlerine (şöyle) seslendiler, sabah vaktine çıktıklarında: 
22-  Haydi, erkenden (çıkıp) gidin o ürününüze, eğer (derhal) biçip toplayacaklar idiyseniz!  
23-  Ve (böylece) çıkıp ilerlediler, ve onlar gizlice (bu şekilde) söyleşiyorlar (iken): 
24-  Sakın girmesin oraya, bugün, sizin yanınıza o (dilenci) yoksullar!  
25-  Ve (böylece) erkenden gittiler, (o dilenci yoksulları) engellemek üzere, (böylece) ölçüp  
güç yetirebileceklerini (sanarak). 
26-  Ve o vakit, gördüklerinde o (bahçeyi), dediler: Şüphesiz biz mutlak sapmışlarız! 
27-  Hayır, biz mahrum kılınmışlarız! 
28-  Ve dedi o ortancaları: Demedim mi (ben) size, (herşeyden evvel) saygılamalı değil misiniz 
(yüce Al-lahı), diye? 
29-  (Bunun üzerine), dediler (onlar): (Öyleyse), saygı duyulandır Yetkemiz; şüphesiz biz 
haksızlık ediciler idik! 
30-  Ve öne çıktı (şimdi) onların berisi ötekine doğru, birbirlerini kınıyorlar (iken); 
31-  ve dediler: Vah yazıklar bize, (çünki) şüphesiz biz taşkınlık ediciler idik! 
32-  (Ama) umulur ki, Yetkemiz (yakında) değiştirip verecektir bize bu (bahçeden) daha iyisini.  
(Çünki) şüphesiz biz artık (sadece) Yetkemize doğru yönelip bel bağlayanlarız! 
33-  Đşte, böyledir o çile! Ve --(tüm bu gibi haksızlık ve taşkınlıklarından en kısa bir zamanda 
vazgeçip, burada derhal ve doğrulukla böylece Al-laha dönüp yönelmedikleri takdirde; 25/70)-- 
mutlak çilesi o sonraki zamanın (ise) daha/en büyüktür; keşke biliyor olsalardı! 
34-  Ama şüphesiz, şimdi (böylece) sakınanlar (2/177) için, Yetkelerinin katında, o armağan 
bahçeleri (var olacaktır)! 
35-  Öyleyse, artık kılacak mıyız (Biz) şimdi (böyle) teslim olmuşları (3/84) böyle cürümkarlar 
(7/40) gibi? (=45/21) 
36-  O halde, nedir sizin için, (hala) nasıl (böyle) buyruk veriyorsunuz? 
37-  Yoksa sizin için bir Yazıt mı (var da), onun içinde --(tüm bu batıl “buyrukları” böylece)-- 
okuyup ders alıyorsunuz (34/44)? 
38-  Şüphesiz, kendiniz için onun içinde --(rahatça da buluyorsunuz, kendi kafanıza göre 
böylece)-- neyi iyi görüyorsanız? 
39- Yoksa sizin için antlar mı (var) Bizim üzerimizde, ulaşacak olan o kalkış gününe kadar, 
şüphesiz --(yüce Al-lah tarafından kesin olarak onaylanıp helal kılınmış şekilde)-- sizin için  
--(olacak diye, orada böylece)-- ne buyruk veriyorsanız? 
40-  Sor onlara: O halde, onların hangisi (şimdi) bunun için bir garantör (olacak) (X 18/26)? 
41-  Yoksa onların ortakları mı (var)? Öyleyse, haydi getirsinler o ortaklarını (=42/21), eğer 
doğrular idiyseler! 
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42-  (O) gün, artık kaldırıldığında (örtü) bacağın üzerinden, ve (o vakit) çağrılacaklar (onlar)  
o “eğili şlere” (48/29) doğru; ama artık asla güç yetiremeyecekler. 
43-  Kaygılanmış haldeyken gözleri, kaplayacak onları bir horluk! Ve (çünki) muhakkak 
çağrılıyor idiler (onlar) bu “eğili şlere” (48/29) doğru, ve onlar (böylece) sapasağlamlar iken de 
(61/7)! 
44-  Öyleyse, (şimdi) Bana bırak (sen) yalanlayan o kimseyi bu “Anlatıyı” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Anlatısına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23);  
(çünki) derecelerle iteceğiz (Biz) onları, bilemedikleri yerden. 
45-  Ve (şimdi) --(bundan ötürü; 32/21)-- süre tanıyorum (Ben) onlar için; ama (sonunda) 
şüphesiz, --(bu takdirde; 4/18)-- (Benim) o tuzağım metin (olacaktır)! (=86/15-17) 
46-  Yoksa soruyor musun (şimdi) sen onlara bir ücret (42/23), ve onlar (bu) borçtan (ötürü)  
ağır yük altında kalanlardır?  
47-  Yoksa onların yanında mıdır o (gelecekle ilgili) görünmez, ve onlar (bunları) yazıp 
duruyorlar (34/53)? 
48-  Öyleyse, artık kararlılık göster (sen) Yetkenin o “Buyruğu” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Buyruğuna” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 13/37) için; 
ve asla olma o balığın arkadaşı (Yunus) gibi (37/140-141). Hani, bir zaman (o balığın karnından) 
seslendiydi (Yetkesine), ve o kahırlanmış (bir vaziyette) iken (37/142-144). 
49-  Eğer olmasaydı (orada) derhal yetişmiş ona Yetkesinden bir armağan, mutlaka --(sonunda  
ölü olarak)-- atılıverecekti o araziye, ve o artık (ebeden) yerilmiş (bir durumda) iken. 
50-  Ama --(tevbesini orada yine böylece en güzel ve cömert bir tarzda kabul ederek; 25/69-71 
tekrar)-- seçip aldı onu Yetkesi (37/145-148), ve de (böylece yine) kıldı onu o düzeltililerden 
(6/84-86)! 
51-  Ama işte, şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler neredeyse (yerinden) 
kaydıracaklardı seni o (kem) gözleriyle, o vakit işittiklerinde (bu) “Anışı” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23).  
Ve (çünki) diyorlar (onlar): Şüphesiz o mutlak bir cinlenmiştir (15/6)! 
52-  Ama değildir o, ancak (böylelikle) bir “Anış” (=39/23), (tüm) o kalabalıklar için (38/87-88)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.       
1-  Gerçekleşecek (olay)! 
2-  Nedir o Gerçekleşecek (olay)?            
3-  Ve ne idrak ettirdi sana, nedir o Gerçekleşecek (olay) (10/50-53)! 
4-  Yalanlamıştı o Semud ve o Ad (halkı da) o felaketi.  
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5-  Ve ama o Semud; işte, yıkıldılar (onlar) o taşkınlaşan (afet) ile. 
6-  Ve ama o Ad; işte, yıkıldılar (onlar) o sarsıcı fırtınayla, azgınlaşan. 
7-  Salıp gönderdi (Al-lah) o (fırtınayı) onların üzerine yedi gece ve sekiz gün, aralıksız!  
Ve görürsün o (inkarcı) halkı orada --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o alt bölgede, o sağ 
tarafta-- yıkılıp çökmüş (olarak), sanki şüphesiz onlar hurma kütükleri gibi, boşalmış. 
8-  Öyleyse, artık görüyor musun onlar için --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgede,  
o sol tarafta-- hiçbir baki kalan? (=74/28) 
9-  Ve (işte), geldiydi o Firavun, ve ondan önceki o kimseler, ve o dönekleyenler de (hep) o  
(aynı) hatayla. 
10-  Ve (böylece) baş kaldırdılar (onlar) Yetkelerinin o gönderilmişine (40/5); ve bunun üzerine,  
(O da) yakalayıp aldı onları (şiddeti artıp) kabaran bir yakalayıp alışla (65/8-9)!    
11-  Şüphesiz Biz, o vakit taştığında o su, taşıdık sizi akıp giden (o gemi) içinde. 
12-  Ta ki kılalım diye onu sizin için --(şimdi, burada böylece de)-- bir “Anışlık” (=23/27), ve  
(böylece de) belleyip akletmesi için (onu) artık (tüm) o akledici kulakların! 
13-  Ve (işte), artık üfürüldüğü zaman o borunun içine, tek bir üfürülüşle. 
14-  Ve sarsılıp kaldırıldığında o yer ve dağlar, ve (sonra da) birbirlerine çarpıldıklarında, tek  
bir çarpılışla. 
15-  Ve o gün, artık (böylece) düşüp gerçekleşmiştir o düşüp gerçekleşecek (olan). 
16-  Ve (işte), yarıldı o gök, ve o artık, o gün, sarkıktır. 
17-  Ve (tüm) o melekler onun çevresindedirler; ve (yine) taşımaktadır Yetkenin tahtını,  
onların da üstünde, o gün, o sekiz (en yakınlaştırılmış melek; 40/7 & 4/172)! 
 
**  Yüce Rabbimizin o şerefli Tahtını “taşıdıkları” (=yani tüm evrenin/evrenlerin ötesinde ve üzerinde 
olan o yüce Makamında (bkz. 70/4) orada Onun tüm o emirlerine böylece ilkin ve herkesten önce 
muhatap olup, bunları öncelikle ve ilkin kendileri aynen yerine getirerek, ve tüm o diğer Meleklere de 
aynen ileterek “görev yaptıkları;” 40/7) belirtilen bu toplam Sekiz (yüce Al-laha) en yakınlaştırılmış 
Meleğin böylece yüce Rabbimiz tarafından daha önce vurgulanmış olan o “yüce Konseyi” (=Melei Ala)  
teşkil eden sadık kulları olduğunu da buradan da açıkça anlayabiliyor olmalıyız böylece, en başta (bkz.  
37/8 = 69/17 & 40/7).  
Dolayısıyla, yüce Rabbimizin Kuran-Haber boyunca bazen Kendisini “Ben” olarak belirttiğinde, burada 
böylece sadece ve yalnızca o “Kendi Biricik Şahsını” kastettiğini, ve bazen de “Biz” olarak belirttiğinde, 
Kendisiyle birlikte orada Kendisine en yakınlaştırılmış bu Meleklerinin (Kendi emrindeki sadık kulları  
ve hizmetkarları olarak) Kendi katındaki bu varlıklarını da bizlere böylece hatırlatmış olduğunu da  
böylece anlayabilmiş olmalıyız. Bu en yakınlaştırılmış Meleklerin elbette yüce Al-lahın dışında orada 
kendilerinden en ufak bir otoriteleri, yetkileri, kudretleri, ve ilahlık ve yaratıcılık vasıfları asla ve 
kesinlikle hiç olmadığı ve hiç olmayacağı, ve orada sadece her an ve her daim harfiyen Onun emrindeki 
sadık kulları ve hizmetkarları olarak bulundukları ve (O dilediği sürece de) böylece bulunacakları için 
(4/172 & 21/27-29), yüce Rabbimiz Kuran-Haberde Kendisine bazen “Ben” diye atıfta bulunduğu  
zaman da, veya bazen “Biz” diye gönderme yaptığı zaman da, sonuçta tek Otorite, tek Yetke, tek Kudret, 
ve tek Đlah ve tek Yaratıcı olarak her daim sadece ve yalnızca o “Kendi Biricik Şahsını” kastetmiş 
olduğunu (bkz. 35/3) en büyük bir önem ve hassasiyetle böylece yine en baştan açıkça anlamış olmalıyız 
burada da, herşeyden evvel! (Bunun için, şimdi en başta örneğin ayrıca yine bkz. 51/56 = 15/26-27 & ....).          
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18-  O gün, sunulacaksınız; saklı kalamaz (artık) sizden yana, hiçbir saklı (şey). 
19-  Ve ama kim ki, (şimdi) verilirse o yazıtı sağ eline, artık der: Đşte, (haydi) alıverin, okuyun  
(bu) “yazıtımı” (=39/23)! 
20-  (Çünki) şüphesiz ben (kesinlikle) sezip anladıydım, şüphesiz ben (böylece) kavuşacağım  
--19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Yazıtı” (=39/23) uğrunda burada böylelikle 
erdemlice çalışıp yaptığı tüm-- (bu) “hesabıma” (=39/34-35)! 
21-  Ve o artık hoşnut olucu bir yaşam içindedir. 
22-  Yüksek bir bahçenin içinde. 
23-  (Tüm) yemişleri yakınlaştırılmış (olarak). 
24-  O halde, haydi yiyin ve için, afiyetle, --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da, böylelikle  
o her iki tarafta da-- o “çalışıp sunduklarınızdan” ötürü (böylece) o geçip giden günlerin  
içinde (39/9)! 
25-  Ve ama kim ki, (şimdi) verilirse o yazıtı sol eline, artık der: Ah keşke hiç verilmeseydi bana  
(bu) “yazıtım” (=39/23)! 
26-  Çünki asla idrak edemedim (ben), nedir --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Yazıtı” (=39/23) uğrunda burada böylelikle erdemlice çalışıp yapması gereken tüm--                          
(bu) “hesabım” (=39/58-59)! 
27-  Ah keşke o (ölüm) olsaydı (herşeyi hepten) kesip bitirici. 
28-  (Çünki) işte, asla zengin kılmadı (burada) beni o malım (68/14-15); 
29-  (tamamen) yıkılıp gitti benden o ispatım (16/100)! 
30-  (Yüce Al-lah der): O halde, haydi (derhal) yakalayıp alın (şimdi) onu, ve bağlayın onu; 
31-  sonra o korlu aleve, sokup yaslandırın onu! 
32-  Sonra bir zincir içinde, uzunluğu yetmiş arşın (olan), sürüp yollayın onu! 
33-  (Çünki) şüphesiz o olduydu (böylece) asla inanmıyor Al-laha (67/6-9), en Yüce (olan)! 
34-  Ve asla önermiyordu yedirilip doyurulmasını o yoksulların (2/273). 
35-  O halde, yoktur onun için bugün, burada, hiçbir sıcak dost. 
36-  Ve yoktur hiçbir yiyecek, sadece o atık sular. 
37-  Yemez onu, sadece (böyle) hata ediciler (69/9-10)! 
38-  (Yüce Al-lah ant edip, dedi): Öyleyse, (şimdi) kesin yemin veririm o gördüklerinize (=tüm o 
atom üstü parçacıklara, ışınlara da bir atıf olmalıdır; 10/61), 
39-  ve o göremediklerinize (=tüm o atom altı parçacıklara, ışınlara da bir atıf olmalıdır; 10/61), 
40-  Şüphesiz o --(halihazırda, böylece yüce Al-lahın katında o “korunmuş Levhada” bulunan  
bu en asli ve dosdoğru Nüshası itibariyla; 85/21-22)-- mutlak --(şimdi oradan böylece indirip 
ilettiğinden ötürü/açısından)-- deyişidir şerefli bir gönderilmişin (=Cebrail; 2/97). 
41-  Ve asla değildir o bir şairin deyişi; ama --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta--                     
azıcık (dışında) inanmıyorsunuz! 
42-  Ve asla değildir bir kahinin deyişi; ama --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta--                    
azıcık (dışında) anış almıyorsunuz! 
43-  Böylece --(o hz. Cebrail vasıtasıyla; 2/97)-- bir “indirili ştir” o (=39/23) --sadece ve ancak-- 
tüm o kalabalıkların Yetkesinden! (=10/37) 
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44-  Ve eğer şimdi o (=Misak Elçisi; 7/158) --(kendinden ve kasten; 34/50)-- deyip uydurmuş 
olsaydı --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o her iki tarafta-- Bizim üzerimize bazı deyişler, 
45-  mutlaka (derhal) alırdık (Biz) ondan o sağ eli; 
46-  Sonra mutlaka keserdik ondan o can damarı (10/16)! 
47-  Ve (öyleyse), artık yoktur sizden hiç kimse, onu engelleyebilecek (olan). 
48-  Ve (çünki işte), şüphesiz o (böylelikle) mutlak bir “Anışlayıcıdır” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışlayıcısı” için bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 74/49)  
(tüm) o sakınanlar (39/33) için! 
49-  Ama şüphesiz Biz mutlaka biliyoruz ki, şüphesiz sizden hala (onu böylece) yalanlayıcılar 
(56/82) vardır. 
50-  Ve (çünki) şüphesiz o (artık) mutlak bir üzüntü (konusudur) o inkarcılar (60/2) için! 
51-  Ama şüphesiz o (böylece) mutlak bir “Gerçektir” (39/41)! 
52-  Öyleyse, artık saygıla (sen) Yetkenin o adını --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o her iki  
tarafta da, böylece de-- en Büyük (=56/74, 96)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.        
1-  Sordu bir soran düşüp gerçekleşecek (olan) o çileyi (44/10-16 & 8/50-52)? 
2-  (Böyle) inkarcılar (2/26-27) içindir (o), yoktur onu hiçbir defedebilecek; 
3-  (Çünki) Al-lahtandır (o), tüm o yükseliş (basamaklarının) sahibi! 
4-  Đşte, (ancak) yükselebilmektedir Ona doğru (tüm) o melekler ve o Ruh (=Cebrail; 26/193)  
bir gün içinde, ölçüsü elli bin sene olan! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayette böylece anılan tüm bu melekler ve en başlarında öncüleri olarak bulunan  
bu Ruh (=hz. Cebrail; 16/102) ilkin tüm bu evrenin/evrenlerin sınırlarını tamamen aşıp geçtikten sonra,  
elli bin yıl alacak bir süreçte, yüce Rabbimizin o en şerefli Tahtına, yani o en yüce Makamına (bkz. 85/15,  
25/59) nihayet böylece kesin olarak yükselebiliyor olmalıdırlar.  
 
5-  Öyleyse, şimdi (böylece) kararlılık göster (sen) (76/24), sağlam bir kararlılıkla. 
6-  Şüphesiz onlar görüyorlar onu, pek uzak! 
7-  Ama Biz görüyoruz onu, pek yakın! 
8-  (O) gün, olduğunda o gök erimiş maden gibi, 
9-  Ve olduğunda o dağlar atılmış yün gibi; 
10-  Artık arayıp sormayacak (o vakit) bir sıcak dost (hatırını, iyiliğini) bir sıcak dostun. 
11-  Ve (işte), birbirlerine gösterilecekler onlar; arzulayacak bir cürümkar (7/40), keşke fidye 
verebilse (diye) o günün çilesinden (kurtulabilmek için) o kendi oğullarını, 
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12-  ve o hanım arkadaşını, ve kardeşini, 
13-  ve o toplumunu, o kimseler ki barındırıyordu onu, 
14-  ve kim (varsa) o yerin içinde, topluca; sonra bir kurtarabilse kendisini! 
15-  Asla; (çünki) şüphesiz o parlayıvericidir! 
16-  Pek kavurandır o derileri. 
17-  Çağırır (böylece) o arkasını dönmüş kimseyi (74/23-25), ve yüz çevirmiş (53/29).        
18-  Ve (sonra, böylece) toplamış, ve biriktirmiş (104/1-3)! 
19-  Şüphesiz, o insan yaratıldı pek hırslı. 
20-  Kendisine dokunduğu zaman bir kötülük, pek sızlanıcıdır. 
21-  Ama kendisine dokunduğu zaman bir iyilik, pek menedicidir (107/7). 
22-  Sadece (müstesna) --(canlarının emretmekte olduğu tüm o çirkinliklere; 12/53 karşı 
gereğince mücadele edip, kendi canlarını her daim böylece temizlemekte de; 91/7-9 olan)-- o                 
destekleyiciler (33/56). 
23-  O kimseler ki, onlar o (namaza durup, Onu) destekleyişleri (2/238) üzerine de (böylelikle) 
devamlıdırlar (29/45). 
24-  Ve o kimseler ki, (onların) mallarının içinde bilinen bir pay (2/219) vardır,  
25-  sorup isteyenler için, ve --(iffetlerinden ötürü, açıkça sorup istemekten çekinen)-- o mahrum 
kalmışlar (2/273) için de. 
26-  Ve o kimseler ki (böylece) doğrularlar o Ergi gününü (82/17-19)! 
27-  Ve o kimseler ki, onlar Yetkelerinin o çilelendirmesinden ötürü --(her daim dikkatli 
davranıp)-- korku duyanlardır. 
28-  (Çünki) şüphesiz, Yetkelerinin o çilelendirmesi --(hiçkimse için kayıtsız ve şartsız  
olarak)-- güvenilip garanti altına alınmış değildir (4/123)! 
29-  Ve o kimseler ki, onlar ırzlarını koruyanlardır; 
30-  Sadece (müstesna) o eşleriyle, veya sağ ellerinin o gözetip barındırdıklarıyla (4/25) –olan o 
yasal evlilik ilişkileri. Artık şüphesiz onlar --(bu tür yasal evlilik ilişkilerinden ötürü; 4/24-25)-- 
kınanmış olmazlar. 
31-  Ama her kim ararsa bundan ötesini (17/32), işte, o şahıslar onlar aşırı gidicilerdir! 
32-  Ve o kimseler ki, onlar o güvenilen (emanetlerine) (2/283) ve o ahidlerine (3/75-76)  
riayet edenlerdir. 
33-  Ve o kimseler ki, onlar o tanıklıklarını --(böylece doğrulukla yerine getirerek)-- ayakta 
tutanlardır (4/135). 
34-  Ve o kimseler ki, onlar o (namaza durup, Onu) destekleyişlerini (2/238) --(tam vakitlerinde  
böylece doğrulukla yerine getirerek)-- korumaktadırlar. 
35-  (Đşte), o şahıslar (en sonunda) o bahçeler içinde --(yüce Al-lah tarafından böylece)-- 
şereflendirilmiş (37/40-49) olacaklardır! 
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36-  Ama (şimdi) ne oluyor ki (böylece) inkar etmiş (74/30-31) o kimselere, sana karşı  
--(mücadele etmek için)-- koşuşmaktadırlar? 
37-  (Böylece) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- o “sağ yana” karşı, ve de o “sol yana” karşı, 
birlikler (halinde)! 
38-  Yoksa umut mu ediyor her kişi, onlardan --(bunu yapmakla, Đlahi bir mükafat olarak 
derhal)-- girdirileceğini o armağan bahçesine? 
39-  Asla (=33/64-68)!  
Şüphesiz Biz yarattık onları o bildikleri (şeyden) (77/20-24). 
40-  Öyleyse, (şimdi) kesin yemin veririm --19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta da--                           
o “doğuların,” ve --o sol tarafta da-- o “batıların” Yetkesine; şüphesiz Biz mutlak ölçüp güç 
yetiricileriz; 
41-  değiştirip getirmeye daha iyilerini onlardan; ve asla değiliz Biz (bu hususta da) aşılıp 
geçilebilecekler (47/38)! 
42-  Öyleyse, sen (şimdi) bırak onları, dalsınlar ve oynasınlar, kavuşmalarına kadar o günlerine, 
o şey ki (şimdiden, böylece) söz veriliyorlar (44/10-16 & 16/28-29)! 
43-  (O) gün, artık --(buradaki bu vefatlarının hemen ardından, öte tarafta, o Cehennemde;  
16/28-29 böylece ve derhal)-- çıktıklarında o yatış yerlerinden, hızlıca, sanki şüphesiz onlar 
(orada) dikili bir (cehennem) tabelasına doğru koşuşturuyor (olacaklardır). 
44-  Kaygılanmış haldeyken o gözleri, (tamamen) kaplayacak onları bir horluk. (Đşte), budur  
(o) gün, o şey ki (şimdiden, böylece de) söz veriliyor oldular (=36/48-53)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Şüphesiz Biz gönderdik Nuhu o (kendi) halkına doğru: Öyleyse, (derhal) uyar o halkını,  
onlara gelivermeden önce acıklı bir çile! (diyerek). 
2-  Ve dedi (Nuh): Ey halkım, öyleyse, artık şüphesiz ben sizin için açık bir uyarıcıyım. 
3-  O halde, artık (böylelikle) hizmet edin (sadece) Al-laha (12/40), ve sakının Ondan, ve 
(böylece) uyun bana! 
4-  (Ki) O da bağışlasın sizin için o kusurlarınızı, ve ertelesin sizi adı konulmuş bir süreye kadar. 
Ve şüphesiz, Al-lahın o belirlenmiş süresi, (işte, artık o) geldiği zaman, (bir daha)  asla 
ertelenmez; eğer biliyor idiyseniz (63/10-11)! 
5-  Ve dedi (Nuh): Yetkem, (işte), şüphesiz ben (böylece) çağırdım halkımı, gece ve gündüz. 
6-  Ama arttırmadı onları bu çağırışım, sadece kaçışta. 
7-  Ve (işte), şüphesiz ben her vakit (böylece) çağırdığımda onları, ta ki (böylelikle) bağışlayasın 
diye (Sen) onları, derhal tıkadılar (onlar) o parmaklarını kulaklarının içine, ve büründüler o 
örtülerini, ve inat ettiler; ve (böylece) büyüklendiler, (tam) bir büyüklenişle! 
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8-  Sonra şüphesiz ben çağırdım onları, açık (olarak). 
9-  Sonra şüphesiz ben (yüksek sesle de) ilan ettim onlara, ve (kısık sesle) gizlice de ilettim 
onlara, gizli (olarak). 
10-  Ve dedim: Öyleyse, haydi (derhal) bağışlanma dileyin Yetkenizden; (çünki) şüphesiz O  
en bağışlayandır; 
11-  (ki) göndersin (O da) o göğü (=onun faydalı bulutlarını, yağmurunu) sizin üzerinize 
sağanaklıca. 
12-  Ve destekleyip ilerletsin sizi o mallarla ve oğullarla. Ve kılsın sizin için --şimdi, burada  
19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da-- “bahçeler,” ve kılsın sizin için --o sağ tarafta da-- 
“nehirler!” (=11/120) 
13-  (Ama) nedir sizin için ki, (hala) umut etmiyorsunuz Al-lah için o vakarı? 
14-  Ve işte, muhakkak yarattı iken (O) sizi --(en sonunda, en ayrıcalıklı ve özel olarak bu 
insanlar da dahil olmak üzere; 76/1 & 2/30 böylece tüm bu canlıları; 6/38)-- “evreler” halinde!  
15-  Görmediniz mi nasıl yarattı Al-lah o yedi gökleri (=yıldızları) da “tabakalar” halinde? 
 
**  Yüce Rabbimizin yeryüzündeki tüm bu canlıları (6/38) en başta en basitten başlatarak ardından  
en Hikmetli bir “evrimsel yaratış” çizgisi içinde böylece: ilkin prokaryot hücreler, sonra ökaryot hücreler, 
sonra çok hücreli canlılar, sonra kabuklu canlılar, sonra omurgalılar, vs. şeklinde böylelikle “evreler” 
(=etvaren) halinde, 
ardından evrendeki tüm o yıldızları da (7/54) en başta yine en basitten başlatarak ve yine en Hikmetli  
bir “evrimsel yaratış” çizgisi içinde böylece: ilkin hidrojen, sonra helyum, sonra lityum, sonra berilyum, 
sonra bor, sonra karbon vs. üretecek şekilde böylelikle “tabakalar” (=tibaken) halinde,  
böylece birbiriyle tam paralel ve uyumlu bir mantıkta “Evrimsel Çizgide” yaratmış olduğuna dair de 
böylece ard arda verilmiş en Mucizevi atıflar olmalıdır aynı zamanda, yukarıdaki bu Ayetler.   
 
16-  Ve kıldı (O) o ayı onun içinde bir ışık, ve kıldı o güneşi de (aydınlatıcı) bir lamba (10/5). 
17-  Ve (yine) Al-lah bitirip büyüttü sizi o yerden (=yer toprağında mevcut tüm o elementlerden)  
bir bitki (gibi). 
18-  Sonra (burada tekrar) döndürüverecek sizi o (toprağın) içine, ve --(o nihai kalkış gününde 
tekrar burada böylece)-- çıkaracak sizi, bir çıkarışla (39/67-69)! 
19-  Ve Al-lah kıldı sizin için o yeri de bir yaygı, 
20-  (tüm o taşıt araçlarınızla; 16/8)-- iz sürüp gitmeniz için orada, o genişçe yollarda (21/31)! 
21-  (Sonra) dedi Nuh: Yetkem, şüphesiz onlar baş kaldırdılar bana; ve (malesef) izlediler 
kendisini arttırmayan o kimseyi malı ve çocuğu, sadece kayıpta. 
22-  Ve düzen kurdular (onlar), pek büyük bir düzen kuruşla. 
23-  Ve dediler: O halde, artık sakın bırakmayın o ilahlarınızı; sakın bırakmayın  
o Veddi (=sevgi Meleği), ve o Suvayı (=şiddet Meleği), ve o Yeğusu (=bereket Meleği),  
ve o Yeuku (=izzet Meleği), ve o Nesri (=azamet Meleği)!  
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**  Bu Nuh kavminin daha önce hz. Nuhu (üzerine Selam olsun) ilkin kendisinin bir “insan” olması,  
ve yüce Al-lahın ise elçi olarak daima “melekleri” göndermiş olduğu ve olacağı (batıl) gerekçesini öne 
sürerek reddettiklerini bu Ayetlerde açıkça idrak etmiştik (bkz. 23/23-25). Dolayısıyla, bu Nuh kavminin 
şimdi yukarıda anılan bu sahte ilahlarının da temelde yine o Lat, Uzza, ve Menata benzer (bkz. 53/19-20)  
şekilde --(böylece yine kendi kafalarına göre, güya Al-lahın oğulları, ya da kızları olan)-- “Melekler” 
olarak da vasıflandırıp uydurdukları, ve sonra da bunların “temsili heykellerini” de yapıp, bunların 
önünde böylece dua edip şefaatlerini de umarak, bunların böylelikle kendilerini yüce Al-laha iyice 
yakınlaştırmış olduklarına da inandıkları sahte ilahları ve “putları” (bkz. 10/18 & 39/3) konumunda 
olduklarını da açıkça anlayabiliyor olmalıyız burada da böylece.    
 
24-  Ve muhakkak onlar (böylece) saptırdılar çoğunu. Öyleyse, (lütfen) arttırma (Sen de)  
artık (bu) haksızlık edicilere, --(kendilerinin böylece en baştan beri büyük bir gaddarlık ve inatla 
diledikleri, ve dolayısıyla da, artık müstehak oldukları şekilde; 71/5-7, 21-23)-- sadece 
sapkınlığı! 
25-  (Ve işte, sonunda) bu hatalarından ötürü (69/9-10) boğuldular onlar, ve --(buradaki o 
vefatları sırasında; 7/37-38 böylece ve derhal)-- girdirildiler o ateşe; ve bulamadılar kendileri için 
Al-laha karşı (hiçbir) yardımcı! 
26-  Ve (sonra) dedi Nuh: Yetkem, öyleyse, (lütfen) bırakma (artık) o yerin üzerinde o 
inkarcılardan (71/5-7, 21-23) hiçbir dönüp dolaşan. 
27-  Çünki şüphesiz Sen, eğer (böylece) bırakırsan onları, (yine) saptırırlar Senin hizmetkarlarını; 
ve doğurmazlar (onlar), (artık) sadece (kendileri gibi) bir azgını, pek inkarcıyı (43/23-24). 
28-  Yetkem, (ama) bağışla beni ve o ana babamı, ve girmiş o kimseyi evime, bir inanan (olarak),  
ve --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da böylelikle erdemlice “çalışan;” 
(39/35)-- o erkek inananları, ve --o sağ tarafta da böylelikle erdemlice “çalışan;” (39/35)--                    
o hanım inananları! Ama arttırma --(şimdi, yine burada da bu karakterdeki; 71/24)-- o “haksızlık 
edicilere” (39/24), sadece mahvolmuşluğu (39/24-26)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  De ki: Đşte, (şu) esinlendi bana doğru: Şüphesiz o ki, (şimdi) işitiverdi cinlerden bir grup,  
ve (şöyle) dediler: Şüphesiz biz işittik harikulade bir “Okunuş” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 36/69)! 
2-  Đletiyor (o) düzgün anlayışa doğru; öyleyse, (işte), inandık (biz) ona! O halde, artık asla  
--(Onun dışında/yanında, Ona ek/ortak “yetkeler” edinerek)-- ortak koşmayacağız Yetkemize 
hiçbir kimseyi (3/80 & 9/31 & 6/76-78)! 
3-  Ve şüphesiz o ki, yücedir Yetkemizin o şanı; asla edinmedi (O) Kendisine (ne) bir hanım 
arkadaş (o Meryemi) ve (ne de) bir çocuk (o Đsayı). 
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4-  O halde, şüphesiz o ki, sadece (böylelikle) diyor imiş (aramızdaki) o aptallarımız Al-lah 
üzerine --(o Meryemi ve Đsayı bu yolla; 72/3 & 19/88 böylelikle yüce Al-lahın dışında iki ilah 
edinmiş olarak)-- (bu) abesliği (5/116-117)! 
5-  Ve şüphesiz biz sandıydık ki, asla konuşup diyemez (ne) o insanlar ve (ne de) o cinler  
Al-lah üzerine (böyle) hiçbir yalanı (6/112-113)! 
6-  Ve şüphesiz o ki, var idi (bazı) piyadeler o insanlardan, sığınıyorlar (olan) bazı piyadelere  
o cinlerden (6/112-113), ve onlar da (böylece) arttırdılar onlara bir kaplanışı (6/128-129). 
7-  Ve şüphesiz onlar sanıyorlardı, şimdi (sizin de) sandığınız gibi, --(bir Elçi/Mesaj olarak)-- 
asla atayıp yollamayacak diye Al-lah artık hiçbir kimseyi (38/7-8)! 
8-  Ve şüphesiz biz (şimdi) yokladık o göğü, ve bulduk onu doldurulmuş (halde) şiddetli 
(radyoaktif) parçacıklar ve ışınlarla. 
9-  Ve şüphesiz biz oturur idik orada (bazı) oturma yerlerine, --(o yüce Konseyi; 37/8)-- işitmek 
için. Ama her kim işitmeye kalkarsa şimdi, derhal buluyor kendisi için takipçi (radyoaktif) bir  
ışın (37/8-10)! 
10-  Ve şüphesiz biz (şimdi) idrak edemiyoruz, acaba (böylece) bir kötülük mü dilendi  
o yeryüzündeki kimselere; yoksa (acaba) diledi mi onlar için Yetkeleri (böylelikle) bir “düzgün  
anlayışı” (72/2)? 
11-  Ve şüphesiz biz, (işte), bizim içimizden şimdi (böyle) “düzeltililer” de (2/25) vardır,  
ve bizim içimizden (böylece) bundan başkaları da (23/63) vardır; olduk artık (biz) böyle farklı 
kulvarlarda. (=46/29-32) 
12-  Ve şüphesiz biz (kesinlikle) sezip anladık ki, asla aciz bırakamayız Al-lahı o yerin içinde, ve 
--(bu takdirde; 46/32 en sonunda da)-- artık asla aciz bırakamayız Onu, hiçbir kaçışla da (34/5)! 
13-  Ve (işte), şüphesiz biz, şimdi işittiğimizde o “Đletiyi” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23), derhal inandık ona! 
Ve her kim (böylece) inanırsa Yetkesine, artık korkmasın o --şimdi, o sol tarafta yapmış olacağı 
tüm o erdemli “çalışmalardan;” 2/25 ötürü/karşılık da-- (ne) bir eksiltmeden, ve --o sağ tarafta 
yapmış olacağı tüm o erdemli “çalışmalardan;” 2/25 ötürü/karşılık da-- (ne de) böyle bir 
kaplayıştan (10/27)! 
14-  Ve şüphesiz biz, (işte), bizim içimizden şimdi (böyle) teslim olmuşlar da (39/22) vardır, ve 
bizim içimizden (böylece) adaletsizlik etmişler de (39/22) vardır. Ve ama artık her kim (böylece 
Ona) teslim olduysa (3/84), işte, o şahıslar (kesinlikle) sezip erdiler (böylece) bir “düzgün 
anlayışa” (72/2)! 
15-  Ve ama şimdi (böylece) adaletsizlik etmişler (3/85), işte, oldular (onlar da) --(şimdi, bu 
takdirde; 46/32 en sonunda, artık böylece)-- o batak için bir yakıt (11/119)! 
16-  Ama eğer (şimdi) onlar dosdoğru giderlerse o kulvar üzerinde, mutlaka içiririz Biz de onlara  
--şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da, böylelikle de-- bolca bir “su” (25/48-49). 
17-  (Böylece de) “denememiz” için onları, bununla (74/31)! Ama (şimdi) her kim de yüz 
çevirirse Yetkesinin o “Anışından” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına” 
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23), sürükleyecektir (O da) onu artık (böyle) tırmanıcı  
bir çileye (20/124-127)! 
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18-  Ve şüphesiz, (tüm) o --(içlerinde, Onun huzurunda)-- eğili ş yapıları (sadece) Al-lah içindir; 
öyleyse, artık asla çağırmayın (bunların içinde) Al-lah ile birlikte --Ona ek/ortak ikinci bir “ilah,” 
veya “yetke,” veya “aracı,” veya “rehber” olarak-- (başka) hiçbir kimseyi (21/29 & 3/80 &  
10/18 & 18/102)! 
19-  Ve şüphesiz o ki, şimdi ayağa kalktığında Al-lahın o hizmetkarı (=Misak Elçisi; 2/23), 
(böylece) dua edip çağırmak üzere Onu (40/14), neredeyse (hep birlikte) onun üzerine (üşüşüp) 
keçeleşeceklerdi! 
20-  De ki: Ben (böylelikle) yalnızca Yetkemi çağırıyorum, ve Ona hiçbir kimseyi --(Onun 
dışında/yanında, Ona ek/ortak ikinci bir “ilah,” veya “yetke,” veya “aracı,” veya “rehber” 
olarak)-- asla ortak koşmuyorum (13/30 & 42/10 & 39/44 & 7/196)! 
21-  De ki: Şüphesiz ben asla malik olamam size (ne) bir darlık vermeye, ve (ne de) bir  
düzgün etmeye (2/186)! 
22-  De ki: Şüphesiz ben, (işte), asla koruyamaz beni --(eğer bunların bu heveslerine uyarsam; 
13/37)-- Al-lahtan (gelecek bir azaba karşı) hiçbir kimse; ve --(bu takdirde; 17/73-75)-- asla 
bulamam Ona karşı hiçbir sığınak da! 
23-  (Benim görevim) sadece bir ulaştırmadır Al-lahtan, böylece (Onun) o gönderilerini (5/67)!  
Öyleyse, artık her kim --(Onun tüm bu gönderi ve buyruklarından gaddarca yüz çevirerek; 5/92  
böylece de)-- baş kaldırırsa Al-laha ve o gönderilmişine (=Cebrail; 2/97), artık şüphesiz onun 
için --(şimdi, bu takdirde; 4/18 en sonunda)-- o batak ateşi (vardır); --(bunlardan ötürü; 22/72 & 
6/27-28 artık)-- sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde, sonsuzca! 
24-  (Đşte), nihayet (ileride) gördükleri zaman (onlar) o --(şimdiden, bu takdirde; 18/57  
böylece)-- söz verilmiş olduklarını (44/10-16 & 8/50-51), artık (o vakit) bilecekler (o halde),  
kim daha zayıfmış yardımca, ve daha azmış sayıca! 
25-  De ki: Ama (şimdi) idrak edemem (ben), yakın mıdır --(şimdiden, bu takdirde; 41/5  
böylece)-- söz verilmiş olduklarınız (44/10-16 & 16/28-29); yoksa kılar mı onun için Yetkem 
uzun bir süre? 
26-  Bilenidir (O) tüm o görünmezin (34/3); ve vakıf kılmaz O (şimdi) bu “görünmezinin” 
üzerine hiçbir kimseyi, 
27-  sadece (müstesna) hoşnut olduğu o kimse artık (böylece) bir gönderilmiş olarak (81/24-27)!  
Ve şüphesiz O (şimdi de) sürmektedir (onun) önünden ve ardından (böyle) takipçiler (13/11); 
28-  ta ki (böylelikle de) bilecektir, muhakkak ulaştırdılar (tüm o gönderilmişler) Yetkelerinin  
o gönderilerini (5/67)! Ve (böylelikle) kuşatmıştır (O) onların (tüm) o yanlarında olanları da 
(10/61); ve de tespit etmiştir (O) her istemi, --(böylelikle; 19/94, ve de böylelikle de; 74/30-31)-- 
“sayıca!”  
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BÖLÜM   73 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Ey (örtüsüne) sarınıp yatan! 
2-  Öyleyse, (şimdi) kalk geceleyin, sadece (müstesna) azıcık.     
3-  Yarısı (kadar); veya eksilt ondan, azıcık. 
4-  Veya arttır onun üzerine; ve yoğunlaş o “Okunuşa” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 36/69), tam bir 
yoğunlaşmayla. 
5-  Şüphesiz Biz (böylelikle) bırakacağız senin üzerine --(artık bir benzeri Onun dışında  
hiçkimse tarafından ve de hiçbir zaman asla getirilemeyecek olan; 17/88 önemi ve anlamı 
böyle)-- pek ağır bir “Deyişi” (86/13-14)! 
6-  Şüphesiz, o gece kalkışı, (işte), o daha/en etkilidir --şimdi, o sol tarafta da-- “girişte,” ve  
daha/en sağlamdır --o sağ tarafta da-- “deyişte!” 
7-  Şüphesiz, senin için o gündüz boyunca da uzun (vakit) böylece (Onu) saygılayışlar da 
(20/130) vardır. 
8-  Ve işte, (böylece de) an Yetkenin adını (87/14-15), ve yönel Ona doğru, (tam) bir yönelişle! 
9-  Yetkesidir (O) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta da-- o “doğunun,” ve  
--o sol tarafta da-- o “batının!” Yoktur (başka) ilah, (böylelikle) sadece O (28/70)!  
Öyleyse, artık edin Onu kendine --(her daim böylece Tek ve en Sağlam; 3/160 koruyup 
savunucu)-- bir Dayanak (33/1-3, 48). 
10-  Ve sabret onların (bu) dediklerine (15/6 & 21/5 & ...) karşı; ve çekilip ayrıl onlardan,  
güzel bir çekilip ayrılmayla. 
11-  Ve (böylece) Bana bırak o yalanlayıcıları (56/81-82), armağan sahipleri (olan) (23/55-56);  
ve (şimdilik) mühlet ver onlara, azıcık. 
12-  (Çünki) şüphesiz, (Bizim) yanımızdadır o kelepçeler, ve o korlu alev. 
13-  Ve bir yiyecek, boğazı tıkayacak (olan), ve (böyle) acıklı bir çile (14/16-17). 
14-  (O) gün, artık sarstığında o yer, ve dağlar; ve olacak o dağlar (o vakit) göçüvermiş bir  
kum yığını (70/5-9)! 
15-  Şüphesiz Biz şimdi (böylece) gönderdik size bir gönderilmiş (=Misak Elçisi; 7/158),  
(böylece de) bir tanık (olarak) sizin üzerinize (4/41-42); gönderdiğimiz gibi o Firavuna da  
(böylece) bir gönderilmiş (79/15-20). 
16-  Ama (böylece) baş kaldırdı o Firavun o gönderilmişe (hz. Musa); ve (bundan ötürü,  
en sonunda, Biz de) yakalayıp aldık onu (böyle) vahim bir yakalayıp alışla (79/21-25)! 
17-  O halde, (şimdi) nasıl sakınacaksınız (siz de), eğer şimdi (böylece) inkar ederseniz (39/59),  
(gelecek) bir günden, kılacak (olan) o çocukları ak saçlı? 
18-  O gök çatlamış (olacak) ondan ötürü; ve olacak Onun sözü (o vakit, aynen böylece) yapılmış 
(69/16-37)! 
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19-  Şüphesiz, bu bir “Anışlayıcıdır” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Anışlayıcısı” için bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 74/49); o halde, artık kim isterse,  
(derhal) edinir Yetkesine doğru (böyle) bir “yol” (12/108 & 9/111)! 
20-  Şüphesiz, Yetken biliyor ki, (işte), muhakkak sen kalkıyorsun (bazen) biraz azında o 
gecenin üçte ikisinden, ve (bazen) yarısında, ve (bazen de) üçte birinde (73/2-5), ve o  
(inançlı) zümrenin de (böylece) seninle birlikteki o kimselerden (48/29)!  
Ve Al-lah ölçmektedir o geceyi ve o gündüzü. Bildi ki, asla (her gece tam olarak) sayıp  
(bu azami ölçüde; 73/4 yerine getiremezsiniz) onu; ve (dolayısıyla), dönüp bağışladı (şimdi) sizi.  
Öyleyse, artık okuyup çalışın --(bu ölçülerden; 73/2, 3, 4 biriyle)-- kolayınıza gelen (kadarı)  
o “Okunuştan” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Okunuşuna” da bir atıftır 
burada böylece yine, en ilkin: 36/69)!  
Bildi ki, olabilecek sizden (bazıları) hastalar, ve diğerleri (ayak) vuracaklar o yerin içinde,  
aramaları (için) Al-lahın o lütfundan, ve diğerleri de savaşacak Al-lahın o yolunda (2/190). 
Öyleyse, artık okuyup çalışın --(buna göre, bu ölçülerden; 73/2, 3, 4 biriyle)-- kolayınıza gelen 
(kadarı) ondan (36/69)!  
Ve (her daim böylece) ayakta tutun o (namaza durup, Onu) destekleyişi (2/238) ve verin o 
arınma payını (8/41); ve (böylece de) borç verin Al-laha güzel bir borcu (57/18)!  
Ve (şimdi) her ne takdim ederseniz (kendi) canlarınız için (böyle de) bir “Đyilikten” (16/30), 
bulacaksınız onu Al-lahın katında, o daha/en iyi, ve daha/en koca (olarak) ücrette (29/58)!  
Ve (her daim böylece de) bağışlanma dileyin Al-lahtan (51/18); şüphesiz, Al-lah (artık bu 
takdirde; 6/54 böylece) --şimdi, o sol tarafta yapılacak tüm o erdemli “çalışmalarınızdan;” 2/25 
ötürü/karşılık da-- en Bağışlayıcıdır, --o sağ tarafta yapılacak tüm o erdemli “çalışmalarınızdan;” 
2/25 ötürü/karşılık da-- en Acıyandır! 
 
 

BÖLÜM   74 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Ey (örtüsüne) bürünüp yatan! 
2-  Öyleyse, (şimdi) kalk, ve uyar (74/36). 
3-  Ve o Yetkeni, haydi büyükle (17/111). 
4-  Ve giysini, hep temizle. 
5-  Ve pislikten, hep uzak dur. 
6-  Ve asla temenni etme çoğalmayı (57/20). 
7-  Ve o Yetken için, haydi kararlılık göster (76/24)! 
8-  (Çünki) artık üfürüldüğü zaman o üfürülen (boruya); 
9-  (Đşte) bu, o gün, artık pek zorlu bir gündür (54/6-8). 
10-  (Bu) inkarcıların (74/30-31) üzerine hiç kolay değildir! 
11-  Öyleyse, (şimdi) Bana bırak (sen) o yarattığım kimseyi, tek olarak (19/80). 
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12-  Ve kıldım (Ben) onun için (şimdi) yığılmış bir mal. 
13-  Ve tanık olunan (koruyucu, taraftar) oğullar/kızlar. 
14-  Ve serdim (malı, mülkü) onun için, (tam) bir serişle (23/55-56). 
15-  Sonra umut ediyor --(kendisini böylelikle sanki yüce Al-lah tarafından mutlak olarak 
doğruya iletilip kuvvetle desteklenmiş bir iletici (=mehdi) olarak görüp sanmış  
olabileceğinden de ötürü; 6/71)-- daha da arttıracağımı! 
16-  Asla; (çünki) şüphesiz o (şimdi) Bizim --19 kodlu-- bu “Đşaretlerimize” (=bu Kuran-Haberin 
toplam 114 (=19x6) Bölümden, ve 6346 (=19x334) Ayetten oluşması gibi, en baştaki ve 
hazırlayıcı nitelikteki tüm bu en temel “Đşaretlere” bir atıftır burada böylece, en ilkin) karşı  
pek inatçı kesildi.           
17-  O halde, (Ben de) iteleyeceğim (şimdi) onu pek tırmanıcı (bir azaba)! 
18-  Çünki şüphesiz o (şimdi) düşündü, ve ölçtü. 
19-  Kahrolası, --sol taraftaki o “Đşaretler” için-- nasıl da ölçtü! 
20-  Sonra kahrolası, --sağ taraftaki o “Đşaretler” için-- nasıl da ölçtü!  
21-  Sonra gözledi. 
22-  Sonra suratını astı, ve kaşını çattı. 
23-  Sonra arkasını döndü, ve büyüklendi. 
24-  Ve dedi: Değildir bu, sadece aktarılagelen bir sihir! 
25-  Değildir bu, sadece bir insanın (kendi uydurduğu) deyişi! 
26-  O halde, Ben de (şimdi) sokacağım onu o “Söküp Atıcıya.” 
27-  Ve ne idrak ettirdi sana, nedir o “Söküp Atıcı?” 
28-  Đşte, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda, o sol tarafta, böylece-- baki bırakmaz (indirir O),  
ve --o sağ tarafta, böylece-- sağlam komaz (düşürür O)! 
29-  (Ve ardından da) Tablolar --ortaya-- sunandır, tüm insanlık için. 
30-  Onun üzerinde “19” vardır!  
31-  Ve kılmadık (Biz) o ateşin bekçilerini, sadece melekler. Ve kılmadık (Biz) onların  
sayısını (=yukarıdaki Ayette özellikle vurgulanmış olan o “19”), ancak bir “deneme” konusu  
şimdi (böylece) inkar etmiş o kimseler için.  
Ta ki --(yukarıdaki bu Ayetlerde; 74/26-30 böylece verilmiş olan bu “örnekleme” vesilesiyle)--  
(şimdi) kesin bir inançla odaklansın kendilerine Yazıt verilmiş o kimseler (=Yahudiler, 
Hristiyanlar, ve Araplar; 3/3-4),  
ve (daha da) artsın şimdi (böylece) inanmış (2/25-26) o kimseler inançta!  
Ve artık --(yüce Al-lahın kesin ve biricik varlığı ve eşsiz ve üstün kudreti, ve bu Dinin; 3/84-85 
Onun tarafından artık böylece tüm insanlık için gönderilmiş kesin bir hakikat olduğu hakkında)--                   
asla şüpheye kapılmasın kendilerine Yazıt verilmiş o kimseler (=Yahudiler, Hristiyanlar, ve 
Araplar; 3/3-4), ve tüm (bu) inananlar (2/25-26).  
Ama (yine) desinler (şimdi) kalplerinin içinde bir hastalık (olan) o kimseler, ve o inkarcılar:  
Acaba nedir o, -işin aslında- Al-lahın dilediği bu “örnekleme” (=yukarıda 74/26-30. Ayetlerde 
verilmiş olan o “örnekleme”) ile? (bu hususta, lütfen, şimdi hem de yine ve mutlaka  
hatırlayalım: 2/26-27)  
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Đşte, böylece saptırır Al-lah --(yine ilkin, o kendi kalleşliklerinden ötürü; 2/26)-- kimi isterse,  
ve iletir --(ilkin, o kendi samimiyetlerinden ötürü; 13/27)-- kimi isterse! Ve bilemez Yetkenin 
ordularını (hiç kimse), sadece Kendisi.  
Ve (işte), artık değildir o (=“Söküp Atıcı” sistem; 74/26-30), ancak (böylelikle) bir “Anışlık”  
tüm insanlık için! 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından artık böylelikle mutlak 
olarak gönderilmiş olan bu en kritik ve önemli “Misak Elçisine” burada böylece Onun tarafından açıkça 
bildirilip öğretilmiş olan (74/26-31) bu en özgün ve önemli “19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler Mesajını” yukarıda böylece en Hikmetli ve net bir tarzda haber vermiş olan bu en temel 
Ayetleri (bunun o en temel diğer iki Ayetle) ilişkisini de böylelikle ve her daim açıkça ortaya koymuş 
olarak (2/25-27 = 39/23 = 74/26-31) en açık ve net bir tarzda sunulmuş halde görebilmek,  
ve ardından, bu en önemli ve kritik “Misak Elçisinin/Mesajının” tüm o büyük Peygamberler  
(bu bağlamda, yine en ilkin hz. Musa, ve sonra hz. Davud, ve sonra hz. Đsa, ve de nihai olarak yine  
hz. Muhammed a.s.) tarafından da en Mucizevi tarzlarda nasıl böylece ve açıkça haber verilmiş ve de 
kuvvetle desteklenmiş olduğuna da yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine en başta o  
“Enfes Bir Mucize” dosyasını (ve sonra sırayla tüm o diğerlerini de) bu bağlamda mutlak olarak ard arda 
tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin.   
 
32-  Asla; ve o aya (andolsun). 
33-  Ve o geceye, dönüp gittiği zaman. 
34-  Ve o sabaha, ağardığı zaman. 
35-  Şüphesiz o (=“Söküp Atıcı” sistem; 74/26-30) en büyük (Mucizelerden) biridir! 
36-  Artık (böylelikle de) bir Uyarıcıdır (tüm) insanlık için. 
37-  Đsteyen kimse için, sizden, artık (bunu; 74/35) takdim edip öne geçmeyi, veya (bunu; 74/35) 
arkaya atıp sona kalmayı! 
38-  (Đşte), her can artık o (kendi) kazandıklarına göre bir rehindir; 
39-  Sadece (müstesna) o sağ yanın arkadaşları (56/27-40)! 
40-  Onlar o bahçelerin içindedirler, (ve) sorarlar 
41-  o cürümkarlara: 
42-  Ne sürükledi sizi (o inkara; 74/31) o “Söküp Atıcı” (74/26-30) hakkında? 
43-  Dediler (onlar): Çünki asla olmadık (biz) o destekleyicilerden (33/56)! 
44-  Ve olmadık yediriyor o yoksulları (2/273). 
45-  Ve (ama) olduk --(böylece ondan başka çalışmalara; 23/63)-- dalıyor, o dalanlarla birlikte. 
46-  Ve olduk --(böylelikle yüce Al-lahın dışında/yanında, Ona ek/ortak “aracılar” edinerek; 
10/18)-- yalanlıyor o Ergi gününü (82/17-19), 
47-  ta ki bize geliverene kadar o kesin (ölüm) (50/19, 22)! 
48-  Öyleyse, artık asla fayda veremez onlara o aracıların (21/28) “aracılıkları” (20/109)! 
49-  Ama (tüm bu uyarılara rağmen, şimdi) nedir bunlar için ki, onlar (hala) bu “Anışlayıcıdan” 
(74/31) yüz çevirmektedirler? 
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50-  Sanki şüphesiz onlar ürkmüş yaban eşekleri gibidirler; 
51-  kaçmışlar bir Arslandan (48/29)! 
52-  Hayır, diliyor her kişi onlardan --(şimdi buna inanması için kesin bir şart olarak öncelikle)-- 
verilmesini --(o “Misak Elçisine” gökten ve ancak ve mutlak olarak bu şekilde)-- açılıp 
yayıverilmiş sayfalar (17/93)! 
53-  Asla; hayır, onlar (şimdi) korkmuyorlar o sonraki zamandan (70/42-44)! 
54-  Asla; (işte), şüphesiz o bir “Anışlayıcıdır” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışlığına” bir göndermedir yine burada da böylece, en ilkin ve de  
hassaten: 74/31)! 
55-  Artık her kim isterse, “anış” alır onu. 
56-  Ve (ama) “anış” alamazlar (onlar), ancak --(en ilkin, doğru ve dürüst bir yürekle böylece  
ve derhal yüce Al-laha yönelip, bundan ötürü, böylece de)-- Al-lahın istemesiyle (13/27)!  
Đşte O, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da-- o “sakınmanın” (47/17) Sahibidir,  
ve --o sağ tarafta da-- o “bağışlamanın” (34/4) Sahibidir!   
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.   
1-  (Yüce Al-lah ant edip, dedi): Öyleyse, (şimdi) kesin yemin veririm o kalkış gününe  
(39/67-68)! 
2-  Ve kesin yemin veririm --(o vakit artık önce o şeytanı ve sonra da kendisini artık boş yere  
ve çok geç olarak, böylece de)-- o kınayıcı cana (14/22)! 
3-  (Şimdi), hesap mı ediyor o (inkarcı) insan (96/4-8), (Biz) asla (bir daha) toplayıp biraraya 
getiremeyiz diye o kemiklerini? 
4-  Evet, ölçüp güç yetiricileriz (Biz) --(böylece tekrar tıpatıp ve aynen; 56/61)-- biçimlendirip 
düzenlemeye (tüm) o parmak uçlarını da! 
5-  Hayır, ama (hala) diliyor o (inkarcı) insan (96/4-8) --(bu “Đletiye;” 96/11 karşı, böylece de 
inkarcılık ve)-- azgınlık ederek (80/40-42) (böylece tümden heba etmeyi) önündeki (geleceğini). 
6-  (Bir de) soruyor: Ne zamanmış o kalkış günü (36/48-54)? 
7-  Ama (işte), kamaştığı zaman o gözler, 
8-  Ve tutulduğunda o ay, 
9-  Ve --(böylece o tutulma esnasında buradan bakıldığında, gökte artık böylelikle)-- biraraya 
getirilmiş (olduğunda) o güneş ve o ay; 
10-  --(yakın bir gelecekte böylelikle vuku bulacak olan böyle bir gök olayının hemen akabinde, 
veya belirli bir müddet sonrasında)-- diyecek insan, o gün: Nerede kaçış yeri? 
11-  Asla; yoktur (artık) hiçbir kaçamak! 
12-  (Çünki işte), Yetkene doğru (olacaktır), o gün, (böylece de) artık o (son) durak yeri  
(36/48-54)! 
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13-  Havadis verilecek o insana, o gün (36/53-54), --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
böylelikle erdemlice “çalışıp;” 2/25-- takdim ettikleriyle, veya --hiç “çalışmayıp;” 23/63 
böylece-- arkaya attıklarıyla (74/36-37)! 
14-  Hayır, işte, o (inkarcı, veya ikiyüzlü) insan kendi canı üzerine (derinden) bir görücüdür; 
15-  ve eğer --(dıştan kendisini kurtarmak, veya temize çıkarmak için böylece yalandan)-- ortaya 
atsa bile (tüm) o gerekçelerini (6/27-28 & 48/11 & ...)! 
16-  O halde, (şimdi) asla (hızla) hareketlendirme (sen) onun için o dilini, ta ki (böylece) acele 
ettirmen için “onu” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini;” 39/23). 
17-  (Çünki) şüphesiz, Bizim üzerimizedir (şimdi) onun (=o “Đletinin;” 39/23, tüm o benzeşmeli 
kelimeleriyle/harfleriyle) toplanması, ve onun okunması. 
18-  Öyleyse, şimdi (Biz) onu (=o herbir benzeşmeli “kelimesini/harfini”) okuduğumuz zaman, 
derhal izle (sen) onun o okunuşunu. 
19-  Sonra şüphesiz, Bizim üzerimizedir onun (=o herbir benzeşmeli “kelimesinin/harfinin”  
şimdi, 19 kodlu o Tablolara böylece şaşmaz ve dosdoğru bir Đlahi prensip çerçevesinde; 18/1-2  
o en uyumlu ve ahenkli o en uygun konulma yerlerinin; 5/41 böylece) açık edilmesi!  
 
**  Yukarıdaki bu Ayetleri (16-19) biraz daha derince ve detaylı olarak, ve böylelikle en açık bir  
tarzda da kavrayabilmek için, lütfen, şimdi en başta yine o “Göksel Bir Mucize” dosyasında bu hususla 
ilgili olarak verilmiş tüm o diğer ilgili Ayetleri de bu bağlamda orada böylece bütünüyle ve hepsiyle de 
tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin. 
 
20-  Asla; hayır, seviyorsunuz (siz) acele zamanı. 
21-  Ve bırakıyorsunuz o sonraki zamanı. 
22-  Đşte, yüzler (var ki), o gün, neşelidir; 
23-  Yetkesine doğru (=o vakit, böylece Onun o Işığına doğru; 39/68-69 en büyük bir hayranlık 
ve en derin bir ürperti ve saygıyla böylece artık kalkmış) bakıp gözleyendir (39/68-69)! 
24-  Ve yüzler (var ki), o gün, asıktır; 
25-  (Çünki) sezip anlamıştır (şimdi) yapılacağını (orada) kendisine o bel kırıcı (azabın)! 
26-  Asla; işte, şimdi (burada) ulaştığı zaman (o can) o köprücüklere, 
27-  Ve denildiğinde: Kimdir (şimdi) durdurabilecek olan (56/86-87)? 
28-  Ve (kesin olarak) sezip anlamıştır (o), şüphesiz o artık ayrılık (vaktidir). 
29-  Ve dolandı artık ayak ayağa. 
30-  Đşte, (derhal) Yetkene doğrudur, bugün, (böylece) sevk (56/83-94)! 
31-  Ama asla doğrulamadı (o), ve desteklemedi. 
32-  Ve fakat (böylece) yalanladı (56/81-82), ve yüz çevirdi. 
33-  Sonra da gitti o (kendi) grubuna doğru, çalım satarak. 
34-  Öyleyse, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylelikle o sol tarafı gaddarca inkar ettiğinden 
ötürü/karşılık da-- pek uygundur senin için (bu ceza), ve pek uygun (58/4)! 
35-  Sonra, --böylelikle o sağ tarafı da gaddarca inkar ettiğinden ötürü/karşılık da-- pek uygundur 
senin için (bu ceza), ve pek uygun (58/5)! 
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36-  O halde, (hala) sanıyor mu o (inkarcı) insan --(burada kendisine hiçbir sorumluluk 
yüklenmeden, ve de burada yaptığı hiçbir şeyden ötürü sonunda asla ve hiçbir şekilde hesap da 
vermeden)-- terk edileceğini başıboş? 
37-  Peki, olmadı mı o (anasının rahminde) bir damlacık (=döllenmiş yumurta hücresi)  
o (babasından) dökülen bir meniden (birleşimle)? 
38-  Sonra oldu o (orada) bir asılgan (=embriyo); ve (böylece) yarattı O (onu orada) ve  
(böylece de) biçimlendirdi (32/8-9). 
39-  Ve (akabinde, yine orada böylece de inşa edip) kıldı ondan iki eş: o erkeği, ve o dişiyi. 
40-  O halde, değil midir bu (Yetkeniz) şimdi (hem de mutlak olarak) ölçüp güç yetirebilecek  
--(buradaki bu vefatın hemen ardından, böylece hesap vermeleri için, öte tarafta, o Cehennemde, 
veya o Cennette; 16/28-29 X 32 böylece ve derhal)-- hayatlandırmaya da o ölüleri (36/48-64)? 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.    
1-  Geçivermedi mi o Đnsanın üzerine “uzun süreçten bir devir,” henüz olmadığı (o dönemde)  
(Al-lah tarafından) “anılan” bir istem! 
 
**  Yüce Rabbimizin en sonunda bu en güzel “Đnsan” da dahil olarak tüm bu canlı türlerini (bkz. 6/38)  
en başta en basitten başlatarak en Hikmetli bir “Evrimsel Süreçte,” evreler halinde (bkz. 71/14), 
böylelikle en ilkin: prokaryot hücreler, sonra ökaryot hücreler, sonra çok hücreli canlılar, sonra 
omurgalılar, sonra amfibyenler, sonra sürüngenler, sonra memeliler, sonra primatlar, ve sonra  
nihayetinde de --(bedensel ve zihinsel açıdan tüm bunların ötesinde)-- ayrıcalıklı ve en özel bir yere sahip 
olan “en güzel ve dimdik yaratılışlı” Đnsanlar (95/4) olarak böylece en Hikmetli bir “evrimsel yolla” 
yaratmasının, ve de ona “dil” yetisi de kazandırarak böylece yeryüzünün biricik “halifeleri” kılmasının 
(bkz. 2/30-33); ve böylelikle de onların artık Kendisini böylece “anmasının” (=ezkuruni; 2/152 = 2/37)  
ve bunun üzerine Kendisinin de artık böylece onu “anmasının” (=ezkurkum; 2/152 = 2/37) --bize göre--                       
“uzun bir süreçte” (bilimsel bulgulara göre, yaklaşık 3.5 milyar yıl) gerçekleşmiş olduğunu böylelikle 
temel olarak onaylayan en Mucizevi bir haberdir böylece, yukarıdaki bu Ayet.     
 
**  Burada ayrıca şu önemli hususu da mutlaka görüp açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıda böylece 
andığımız yüce Rabbimize ait bu en Hikmetli “evrimsel yaratış” sürecinde, şimdi örneğin, özellikle 
(bilimsel literatürde) “Kambriyen Dönemi” denilen o dönemde tüm bu canlı türlerinin (yeryüzündeki 
istisnasız tüm o bilim adamlarını şaşkınlığa ve hayrete düşürecek tarzda) çok hızlı bir şekilde ard arda 
evrimleşerek ortaya çıkmış olmaları, yüce Rabbimizin özellikle bu dönemde --ve belki daha başka birçok 
özel zaman ve anlarda da-- (tüm bu evreni yaratmadan önce takdir edip belirlemiş olduğu) o doğa ve fizik 
yasalarını böylelikle Bizzat müdahele edip çiğneyerek de bu en Hikmetli “evrimsel yaratış” iradesini 
böylece de en baştan beri en büyük bir Kudret ve Hikmet üzere başlatıp (21/30 & 29/20) böylelikle de 
sürdürdüğünü kuvvetle işaret ediyor olmalıdır bizlere.  
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Buna göre, eğer yüce Rabbimize ait tüm bu en Hikmetli “evrimsel yaratış,” ve bunun en sonunda da  
yine Kendi takdiriyle böylece Kendisi tarafından ayrıcalıklı ve en özel bir yere sahip kılınmış olan  
bu Đnsanın böylece ortaya çıkışı (76/1), yüce Rabbimizin tüm bu evreni yaratmadan önce o en hassas ve 
üstün “Matematiksel Hesaplar” üzere takdir edip belirlemiş olduğu tüm o doğa ve fizik yasalarını takip 
ederek, örneğin, burada diyelim belki yaklaşık 30 milyar yılda olabilecekken --(çünki Onun o  
en başlangıçta vermiş olduğu o en hikmetli “Ol” emri gereği, bu elbette böylece de yine Onun o  
en baştaki o muhteşem programlaması altında (20/50) ve mutlak gözetiminde (10/61) el değmeden  
eninde sonunda böylece de mutlaka olacaktır; bkz. 2/117 & 36/82)-- ancak Onun tarih içindeki bu tip 
direk müdaheleleri sonucunda böylece çok daha hızlı bir şekilde yaklaşık 3 milyar yılda gerçekleşmiş de 
olabilir. Çünki yüce Rabbimiz böylece bizlere hem de Kendisinin (tüm bu evreni yaratmadan önce  
en başlangıçta takdir edip belirlemiş olduğu) tüm bu doğa ve fizik yasalarına (21/30 & 7/185) Kendisinin 
elbette hiçbir şekilde ve asla tutsak ve bağlı olmadığını, dilediği her zaman ve her an bunları bir anda 
rahatlıkla es geçip bu tip direk müdahelerle çok hızlandırarak da böylece --doğal sebepli, veya tamamen 
sebepsiz-- “her tür yaratışa” her zaman ve her an için vakıf ve kadir olduğunu (bkz. 36/79) böylece de 
göstermeyi ve de apaçık kanıtlar olarak burada böylelikle de bizlere bırakmayı irade etmiş olabilir 
böylece de, en baştan beri.         
 
2-  Şüphesiz Biz yarattık o insanı (böylece) karışım olan bir damlacıktan (=sperm ile döllenmiş  
yumurta hücresi; 75/37). (Şimdi), test ediyoruz onu; ve (işte, bunun için de) kıldık onu işitici ve 
görücü. 
3-  O halde, (işte), şüphesiz Biz şimdi (böylece) ilettik onu --19 kodlu-- o “yola” (=9/111); artık  
ya (bunun için) şükredici (olur), ya da (buna karşı) inkarcı/nankör (olur)! 
4-  Şüphesiz Biz hazırladık şimdi (böyle) inkarcılar (2/26-27) için zincirler ve bukağılar, ve  
bir çılgın alev (22/72). 
5-  Şüphesiz, şimdi (böyle) erdemliler (2/177) ise, (en sonunda) içecekler bir kadehten, karışımı 
leziz olan. 
6-  Bir pınar ki, içecek ondan Al-lahın (bu) hizmetkarları (25/63-64); fışkırtıp akıtacaklar onu  
(tam) bir akıtmayla. 
7-  Onlar ki şimdi (böylece) yerine getirirler o adağı (2/270), ve korkarlar bir günden, kötülüğü 
salgınlaşmış (olacak) olan (38/85). 
8-  Ve yedirirler o yiyeceği, sevgisi üzere, o yoksula ve o yetime ve o esire. 
9-  (Ve derler): Yalnızca yediriyoruz (biz) sizi Al-lahın yüzü (=rızası, hoşnutluğu) için; 
(dolayısıyla), asla dilemiyoruz sizden (ne) bir karşılık, ve (ne de) bir teşekkür. 
10-  Ve şüphesiz biz korkuyoruz Yetkemizden, (böyle) asık suratlı, somurtuk bir günden  
(80/40-42) ötürü! 
11-  Ve (işte, bundan dolayı) sakındı onları Al-lah böyle bir günün kötülüğünden; ve kavuşturdu 
onları neşeye ve mutluluğa. 
12-  Ve (onların) karşılıkları, şimdi (burada böylece) kararlılık gösterdiklerinden (3/186 & 76/24) 
ötürü, o bahçe ve ipektir. 
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13-  Kurulup yaslanmışlardır orada o koltuklar üzerine. Asla görmeyecekler (artık) orada yakıcı 
bir güneş, veya dondurucu bir soğuk. 
14-  Ve yaklaştırılmıştır (şimdi) onların üzerine o gölgelikleri, ve sarkıtılmıştır o yemişleri de  
(tam) bir sarkıtılmayla. 
15-  Ve (böylelikle) dolaşılır onların etrafında gümüşten tepsilerle, ve o kaplarla billur olan. 
16-  Billur (kaplar), (kulpları) gümüşten olan; işte, ölçtüler (orada) onu, (tam) bir ölçmeyle. 
17-  Ve içirilecekler orada bir kadehten, karışımı enfes olan. 
18-  Bir pınar ki, orada adlandırılır: Selsebil. 
19-  Ve dolaşır onların etrafında --(hiç büyüyüp yetişkin olmadan, daima böylece sağlıklı, 
sevinçli ve mutlu çocuklar olarak kalmaları takdir edilmiş olan)-- o sürekli kılınmış yavrular. 
Onları gördüğün zaman, sanırsın onları (sanki) saçılmış inciler. 
20-  Ve bakıp gördüğün zaman, (işte), orada görürsün (nice) armağanlar, ve (böyle) büyük  
bir ihtişam! 
21-  Üzerlerinde hafif ipekten yeşil giysiler (vardır), ve ender atlastan. Ve süslenirler (orada) 
gümüşten bileziklerle/künyelerle; ve içirir onlara Yetkeleri tertemiz bir içecek. 
22-  (Ve denilir onlara): Şüphesiz, (şimdi) işte bunlar, (böylece) sizin için bir ödüldür, ve çünki 
(böylelikle) oldu o “çabanız” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları 
uğrunda gösterilecek o Dosdoğru “çabalara” bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 21/94)  
artık böylelikle --(yüce Al-lah tarafından)-- takdir edilmiş! 
23-  Şüphesiz Biz, (işte), Biz indirdik (böylece) senin üzerine o “Okunuşu” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylelikle yine, en ilkin: 36/69),  
tam (planlı) bir indirmeyle (17/106)! 
24-  Öyleyse, (şimdi) kararlılık göster (sen) Yetkenin (bu) “Buyruğu” (13/37) için; ve asla uyma 
onlardan (böyle) suçlu (45/6-7), ve de (böyle) pek inkarcı/nanköre (76/3)! 
25-  Ve (her daim böylece) an Yetkenin adını (17/110), o erken (vakitlerde) ve o geç (vakitlerde). 
26-  Ve geceleyin de, (böylece) “eğil” Onun için (48/29); ve saygıla Onu o gecede, uzunca. 
27-  Şüphesiz, (işte), bu şahıslar (şimdi) seviyorlar acele olanı, ve bırakıyorlar arkalarında 
(böyle) ağırca bir günü (22/56-57)! 
28-  Biz yarattık onları, ve şiddetli kıldık o --(havaya, suya, ve yiyeceğe de, vs. olan 
bağımlılıkları açısından)-- esirliklerini. Ve istediğimiz zaman, şimdi (böylece de) değiştirip 
getiririz onların benzerlerini, (tam) bir değiştirmeyle (70/41-42). 
29-  Şüphesiz, bu bir “Anışlayıcıdır” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Anışlayıcısı” için bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 74/49); öyleyse, artık her kim isterse, 
edinir Yetkesine doğru (böyle) bir “yol” (12/108 & 9/111)! 
30-  Ve (ama) isteyemezsiniz (siz), ancak Al-lahın --(en ilkin, tüm bu insanların yüreğinde 
Kendisine karşı böylece gerçek bir samimiyet ve yöneliş görüp de, bundan ötürü, böylece de)-- 
istemesiyle (13/27)! Şüphesiz, Al-lah --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece o sol  
tarafta da-- en Bilendir, --o sağ tarafta da-- en Buyurgandır (46/2)! 
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31-  Girdirir (O), --(yine, bundan ötürü; 13/27)-- kimi isterse, (şimdi) o Acımasının içine (4/175);  
ama (şimdi) --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini” (39/23) burada böylece 
yalanlayıp büyük nankörlük etmiş olan-- o haksızlık ediciler (39/24) ise; (işte), hazırladı (O)  
--(artık bu takdirde; 18/56 en sonunda)-- onlar için de (böyle) acıklı bir çile (44/10-16 &  
8/50-52)! 
 
 

BÖLÜM   77 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Öyleyse, (andolsun) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- o göndertilen (“Meleklere”)  
(böylece) ard arda: 
2-  (Đşte), --şimdi, o birinci bölgede, o sol tarafta da-- o esenlere bir “esişle.” 
3-  Ve --o birinci bölgede, o sağ tarafta da-- o yayanlara bir “yayışla.” 
4-  Ve --şimdi, o ikinci bölgede, o sol tarafta da-- o ayıranlara bir “ayırışla.” 
5-  Ve --o ikinci bölgede, o sağ tarafta da-- o salanlara bir “Anışla” (74/31)! 
6-  Artık --(bunun için ileride vakit böylece ve çok geç olmadan; 66/7 şimdiden)-- bir özür (ile 
burada derhal ve böylece yüce Al-laha yönelme vesilesi; 3/89), ve de (bu yapılmadığı takdirde, 
artık böyle de)-- bir “Uyarı” (74/36-47) olarak! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (1-5), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o  
“Görkemli Bir Mucize” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada böylece  
ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
7-  (Đşte), şüphesiz, size o söz verilen (21/104) mutlak düşüp gerçekleşecektir. 
8-  Ve o zaman, o yıldızlar söndürüldüğünde, 
9-  Ve o zaman, o gök yarıldığında, 
10-  Ve o zaman, o dağlar ufalandığında; 
11-  Ve o zaman, (tüm) o gönderilmiş (Peygamberler) --(tanıklık için orada artık böylelikle)-- 
vakitlice toplandığında (39/69)! 
12-  Hangi gün için --(yüce Al-lah tarafından böylelikle karar kılınıp)-- belirlenmişti (bu)? 
13-  O ayırt etme günü için! 
14-  Öyleyse, (şimdi) ne idrak ettirdi sana, nedir o ayırt etme günü? 
15-  Yazıklar olsun, o gün, --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anlatısını”  
şimdi burada böylece-- yalanlayıcılara (56/81-82)! 
16-  Yıkmadık mı (Biz) o öncekileri? 
17-  Sonra peşlerine katacağız onların bu sonrakileri (7/38-39). 
18-  Çünki (işte), böyle yaparız (Biz) o “cürümkarlara” (7/40)! 
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19-  Yazıklar olsun, o gün, --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anlatısını”  
şimdi burada böylece-- yalanlayıcılara (56/81-82)! 
20-  Yaratmadık mı (Biz) sizi basit bir sudan (=meni)? 
21-  Ve (sonra) yerleşik kıldık onu sağlam bir konak yeri (=ana rahmi) içinde, 
22-  bilinen bir ölçüye doğru/kadar. 
23-  Ve (böylece) ölçtük; ve (işte), ne mükemmel “ölçücüleriz” (Biz)! 
 
**  Ana rahmindeki o ilk döllenmeden itibaren, o embriyonun yüce Rabbimiz tarafından orada  
ilkin ham bir insan biçimine getirilip ve içine Kendi o “ruhundan” (=mesajından) üflenişi (bkz. 32/8-9)  
tam 76. Günde (=19x4),  
ve bunun ardından, artık tam bir insan haline getirilip en sağlıklı bir şekilde doğabilecek olması  
tam 266. Günde (=19x14)  
mümkün kılınmış olarak, yine böylece 19 kodlu (=74/30) enfes bir Matematiksel “Ölçü” üzere  
takdir edilmiş olmaktadır, yüce Rabbimizin bu şaşmaz vaadleri ve müjdeleri doğrultusunda (41/53)!   
 
24-  Yazıklar olsun, o gün, --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anlatısını”  
şimdi burada böylece-- yalanlayıcılara (56/81-82)! 
25-  Kılmadık mı (Biz) o yeri bir (toplanma) alanı? 
26-  (Üzerinde dolaşan) o hayatlılara, ve (altında yatan) o ölülere! (39/68-69) 
27-  Ve kıldık onun içinde o heybetlice kökleşmiş (dağları); ve içirdik (orada) size tatlı bir su. 
28-  Yazıklar olsun, o gün, --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anlatısını”  
şimdi burada böylece-- yalanlayıcılara (56/81-82)! 
29-  O halde, haydi gidin (şimdi) kendisini yalanlıyor olduğunuz (o şeye) doğru. 
30-  Haydi, gidin (şimdi) bir gölgeye doğru, üç kollu (olan). 
31-  Asla gölgeleyici olmayan, ve asla koruyup muaf kılmayacak (olan) o alevlerden! 
32-  Çünki (işte), şüphesiz o (=cehennemin güneşi) saçıyor (olacak) ateş kıvılcımları, şatolar gibi 
(sıra sıra ve büyük olan).  
33-  Sanki şüphesiz o sarı develer gibi (ard arda ve çok olan). 
34-  Yazıklar olsun, o gün, --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anlatısını”  
şimdi burada böylece-- yalanlayıcılara (56/81-82)! 
35-  Bu (öyle) bir gün ki, (artık) konuşmuyorlar (27/85). 
36-  Ve --(bundan ötürü de; 6/28)-- artık asla izin verilmeyecek onlara, ki özür belirtsinler (66/7). 
37-  Yazıklar olsun, o gün, --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anlatısını”  
şimdi burada böylece-- yalanlayıcılara (56/81-82)! 
38-  (Đşte) bu, o ayırt etme günüdür; (böylece) topladık sizi ve o öncekileri (56/48-56). 
39-  Ve eğer (var) idiyse (şimdi) sizin için bir tuzak, o halde, haydi (derhal) tuzak kurun bana 
(86/15-17)! 
40-  Yazıklar olsun, o gün, --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anlatısını”  
şimdi burada böylece-- yalanlayıcılara (56/81-82)! 
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41-  Şüphesiz, şimdi (böylece) sakınanlar (39/33) ise, o gölgelikler ve pınarlar içindedirler. 
42-  Ve (nice) meyvalar, o arzu duyduklarından. 
43-  Öyleyse, (şimdi) yiyin ve için, afiyetle, (bu) “çalışıyor” (2/25) olduklarınızdan ötürü. 
44-  Çünki (işte), şüphesiz Biz böyle ödüllendiririz --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler en güzel Anlatısı (39/23) üzerinde böylelikle erdemlice “çalışarak” burada 
yine, en ilkin-- o güzellik edicileri (39/34)! 
45-  Yazıklar olsun, o gün, --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anlatısını”  
şimdi burada böylece-- yalanlayıcılara (56/81-82)! 
46-  O halde, (şimdi) yiyin ve geçimlenin, azıcık (31/23-24); ve ama (bilin ki), şüphesiz siz  
şimdi (böyle) “cürümkarlarsınız” (7/40)! 
47-  Yazıklar olsun, o gün, --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anlatısını”  
şimdi burada böylece-- yalanlayıcılara (56/81-82)! 
48-  Çünki (şimdi) denildiğinde onlara: Haydi siz de --19 kodlu o Tablolar uğrunda böylelikle 
erdemlice “çalışarak;” 2/25 burada şimdi derhal ve böylece-- “yönelin” -Ona- (48/29)!  
asla yönelmiyorlar. 
49-  Yazıklar olsun, o gün, --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anlatısını”  
şimdi burada böylece-- yalanlayıcılara (56/81-82)! 
50-  Öyleyse, artık hangi “anlatıya,” bu --(19 kodlu, en güzel “Anlatının;” 39/23)-- peşinden,  
hala (böylece) inanıyorlar (2/78-79 & 6/112-113 & ...)? 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.   
1-  Ne hakkında soruşturuyorlar (onlar)? 
2-  O koca “Havadis” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Havadisine”  
bir atıftır burada böylece yine, en başta: 38/87-88) hakkında mı? 
3-  O şey ki, onlar (şimdi) onun hakkında (böylece) aykırılığa düşenlerdir (2/176). 
4-  Asla; (o halde), artık --o sol taraf için-- ileride bilecekler (7/40)! 
5-  Sonra, asla; artık --o sağ taraf için-- ileride bilecekler (7/41)! 
6-  Kılmadık mı (Biz) o yeri bir beşik (20/53)? 
7-  Ve o dağları birer kazık (16/15)? 
8-  Ve yarattık sizi eşler (halinde) (42/11). 
9-  Ve kıldık o uykunuzu bir dinlenme. 
10-  Ve kıldık o geceyi bir örtünme. 
11-  Ve kıldık o gündüzü bir yaşamlık (temin etme vakti). 
12-  Ve (işte), kurduk üstünüzde o “yedi” sağlamları (=65/12)! 
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13-  Ve kıldık parıldayan bir lamba (71/16). 
14-  Ve indirdik o sıkışan (bulutlardan) boşanan bir su, 
15-  bitirip çıkarmamız için onunla taneler ve bitkiler; 
16-  ve sarmaşıklı bahçeler. 
17-  Şüphesiz, o ayırt etme günü (77/38-40) belirlenmiş bir vakittedir. 
18-  (O) gün, üfürüldüğünde o borunun içine, artık gelivereceksiniz (siz), bölükler (halinde)! 
19-  Ve açılıverdi (şimdi) o gök, ve oldu kapı kapı. 
20-  Ve yürütüldü o dağlar, ve oldu bir serap. 
21-  Şüphesiz, o batak (şimdi) oldu bir gözetleme yeri. 
22-  (Böyle) taşkınlık ediciler (7/185-186) için, bir dönüş yeri. 
23-  Kalacaklardır artık (onlar) onun içinde, (tüm) çağlarca (2/81)! 
24-  Tatmayacaklar onun içinde (ne) bir serinlik, ve (ne de) bir içecek. 
25-  Sadece kaynar su, ve irin. 
26-  Tam layık bir karşılık (olarak). 
27-  (Çünki) şüphesiz onlar asla ümit etmiyor oldular (böyle) bir “hesabı” (69/25-26)! 
28-  Ve (dolayısıyla), yalanladılar o “Đşaretlerimizi” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 6/4 = 
26/5), tam bir yalanlamayla! 
29-  Ama o her istem, (işte), --(yine, buna göre; 74/30)-- tespit edip saydık (Biz) onu (böyle) bir 
“Yazıtta” (39/23)! 
30-  O halde, haydi tadın (şimdi); (çünki) --(yine, bunlardan ötürü; 22/72 & 60/2 & 85/4-8 & ...) 
artık asla arttırmayacağız (Biz de) size, sadece bir çileyi! 
31-  (Ama) şüphesiz, şimdi (böylece) sakınanlar (39/33) için, bir başarıya eriş (vardır). 
32-  Bahçelikler, ve üzüm bağları. 
33-  Ve --(böylece kendilerine her an servis yapmak üzere; 56/35-37)-- boylu boslu hizmetliler. 
34-  Ve dolu kadehler. 
35-  Asla işitmeyecekler artık orada (ne) bir boş lakırdı, ve (ne de) bir yalan söz. 
36-  Bir ödüldür (bu) böylece Yetkenden, (tam) hesaplanmış bir vergi (olarak)! 
37-  Yetkesidir (O) tüm o göklerin (=yıldızlar, gezegenler) ve o yerin (=dünya), ve de  
bunların arasındakilerin (=göktaşları, bulutsular, vs.); Pek Acıyandır. Asla yeltenemezler  
Ona karşı bir hitaba. 
38-  (O) gün, --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da, böylece-- kıyam ettiğinde o “Ruh” 
(=Cebrail; 16/102) ve (ardından) o “Melekler,” bir dizi (halinde), asla kelam edemezler, sadece 
(ancak) kendisi için izin verdiği kimse o Pek Acıyanın; ve (o izin verilen herbir kimse de)  
--şimdi, yine burada da, o üst bölgelerde, o her iki tarafta da-- der doğru olanı! 
39-  Öyleyse, (işte) bu, artık o “Gerçeğin” (=39/41) günüdür; o halde, artık her kim isterse, 
(derhal) edinir (burada böylece) Yetkesine doğru bir dönüş yeri (38/49-54)! 
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**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (38-39), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o  
“Görkemli Bir Mucize” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada  
böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
40-  (Đşte), şüphesiz Biz şimdi (böylece) uyardık sizi (böyle) yakın bir çilelendirmeyle (44/10-16 
& 8/50-52)! O gün, artık bakıp gözlediğinde (her) kişi kendi ellerinin o takdim ettiklerine,  
ve işte, (o vakit) diyecek (böyle) inkarcı (74/30-31): Ah keşke, toprak olaydım (ben) (69/25-33)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.   
1-  Ve öyleyse, (andolsun) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o birinci bölgede,  
o sol tarafta da-- o çekip alıcı (Meleklere) bir “tutuşla.” 
2-  Ve --o birinci bölgede, o sağ tarafta da-- o ileri atılıcılara bir “atılışla.” 
3-  Ve --o ikinci bölgede, o sol tarafta da-- o yüzüp gidicilere bir “gidişle.” 
4-  Ve --o ikinci bölgede, o sağ tarafta da-- o yarışıp geçicilere bir “geçişle.” 
5-  Ve (işte, böylelikle --orada da-- artık hep birlikte böylece) yerine getirenlere bir “Emri”  
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Emrine” de bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 42/52)! (=77/1-6) 
6-  (O) gün, artık sarstığında o sarsıcı, 
7-  Đzleyecek onu peşe takılıcı (ikinci bir sarsıntı). 
8-  Kalpler, o gün, hoplayacaktır, 
9-  Gözleri kaygılanacaktır (44/15-16)! 
10-  Ama (şimdi) diyorlar (onlar): Şüphesiz biz mi mutlak (derhal) çevrilecekler imişiz --(öte 
tarafta, o Cehenneme, veya o Cennete)-- o (mezar) çukurun içine (atıldığımız halde)? 
11-  (Yani böylece) olduğumuz zaman mı (şimdi orada) dağılmış kemikler? 
12-  Dediler: Bu o zaman (bizim için) kaybedici bir tekrardır! 
13-  Ama (işte) o, yalnızca tek bir komuttur. 
14-  Ve o zaman onlar --(burada vefat ettirilmelerinin hemen ardından, öte tarafta,  
o Cehennemde, veya o Cennette; 16/28-29 X 32 böylece ve derhal)-- meydandadırlar (36/49-64)!  
15-  Peki, (şimdi) geliverdi mi sana Musanın o anlatısı? 
16-  Hani, bir zaman (şöylece) seslendiydi ona Yetkesi o kutsal vadide, Tuvada: 
17-  Öyleyse, (şimdi) derhal git o Firavuna; (çünki) şüphesiz o taşkınlık etti! 
18-  Ve (şöyle) de (ona): Var mı senin (hiç) arınmanaya (niyetin)? 
19-  Ki (derhal) ileteyim seni Yetkene doğru, ve ürperesin! 
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20-  Ve (böylece) gösterdi (Musa) ona o en büyük Đşareti (20/19-23). 
21-  Ama yalanladı (o), ve baş kaldırdı. 
22-  Sonra sırtını döndü, çabalayarak. 
23-  Ve (halkını) topladı ve seslendi; 
24-  ve dedi (onlara): Ben (sizin) Yetkenizim, en yüce (43/51-54)! 
25-  Ve (bunun üzerine), yakalayıp aldı onu Al-lah o sonraki zamanın ve bu ilk zamanın 
felaketiyle (40/45-46)! 
26-  Şüphesiz, bu (anlatı tarzının) içinde mutlak bir “Ders” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Dersine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 12/111) vardır, artık 
(böylece Yetkelerinden) ürperecek (39/23) kimseler için! 
27-  Peki, (şimdi) siz mi daha zorlusunuz yaratılış (bakımından), yoksa o gök mü (40/57);  
(O) bina etti onu da. 
28-  Ve yükseltti onun boyunu (13/2), ve düzenledi onu. 
29-  Ve örtüp kararttı (onun) o gecesini, ve aydınlatıp çıkardı o kuşluğunu. 
30-  Ve o yer, bunun peşinden, yuvarlattı onu; 
31-  çıkardı ondan suyunu ve otlağını. 
32-  Ve o dağlar, kökleştirdi onları. 
33-  Bir geçimlik (olarak) sizin için, ve o davarlarınız için de (20/53-54). 
34-  Ama geldiği zaman o en büyük afet; 
35-  (O) gün, artık anıp hatırlayacak (her) insan (burada) neye “çabaladığını” (21/94 X 34/5)! 
36-  Ve (işte), ortaya çıkarıldı (şimdi) o korlu alev, gören kimseler için. 
37-  Ve ama (şimdi) kim (böylece) taşkınlık ettiyse (7/185-186), 
38-  ve (böylelikle de) tercih ettiyse bu yakın hayatı (10/7-8); 
39-  artık şüphesiz o korlu alev, (işte), odur artık onun barınma yeri! 
40-  Ve ama (şimdi) kim de korkup saygı duyduysa Yetkesinin o makamına (42/10), ve (böylece) 
caydırdıysa canını o hevesten (42/15); 
41-  artık şüphesiz o bahçe, (işte), odur artık onun barınma yeri! 
42-  Soruyorlar sana o Saat (33/63) hakkında: Ne zaman onun kökleşip gerçekleşmesi? 
43-  Ama ne (var) ki sende onun anışından (72/25)? 
44-  Đşte, (sadece) Yetkene aittir onun son kararı. 
45-  Sen yalnızca bir uyarıcısın (şimdi) o (Saatten de) böylece ürperecek kimse (42/17-18) için. 
46-  (Çünki) şüphesiz onlar, onu görecekleri gün, sanki kalıvermemişler gibi (olacaklardır  
bu dünyada), sadece bir akşam, veya onun kuşluğunda (36/48-54)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Surat astı, ve yüz çevirdi; 
2-  kendisine geldi diye o kör (kimse)! 
3-  Ama ne idrak ettirebilir sana, belki de o arınacak? 
4-  Veya anış alacak, ve fayda verecek ona o “Anışlık” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışlığına” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 74/31)! 
5-  Ama zenginlik taslamış o kimse; 
6-  (işte), sen ona yöneliyorsun! 
7-  Ama nedir senin üzerine, (o) arınmıyor ise? 
8-  Ve ama (şimdi) sana gelmiş kimse, koşarak, 
9-  ve o (böylece Yetkesinden) ürperiyor (39/23) iken; 
10-  Ve sen ondan kaçınıyorsun! (=47/19) 
11-  Asla; (işte), şüphesiz o bir “Anışlayıcıdır” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışlayıcısı” için bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 74/54); 
12-  Öyleyse, artık kim isterse, anış alır onu (74/55-56)! 
13-  (Yüce Al-lahın katındaki o “korunmuş Levhada” bulunan bu en asli ve dosdoğru Nüshası  
itibarıyla; 85/21-22 orada böylece)-- o şerefli kılınmış sayfaların içindedir (o). 
14-  Yükseltilmiş, tertemiz kılınmıştır. 
15-  O (melek) görevlilerin ellerindedir (56/77-79); 
16-  şerefliler (ve) erdemliler (olan). 
17-  Ama (bu) kahrolası insan (96/6-7); işte, --(şimdi buna karşı böylelikle)-- ne de inkarcıdır  
(2/26-27) o! 
18-  Peki, hangi istemden yarattı (O) onu? 
19-  Bir damlacıktan (=sperm hücresi) yarattı onu, ve (böylece) ölçtü onu (77/20-23). 
20-  Sonra da o yolu, (böylece) kolaylaştırdı ona (76/3). 
21-  Sonra öldürdü onu, ve kabre koydurdu onu. 
22-  Sonra istediği anda, --(öte tarafta, o Cehennemde, veya o Cennette; 16/28-29 X 32  
böylece ve derhal)-- diriltip yayıverdi onu (36/49-64)! 
23-  Asla; (fakat) işte, hiç yapıp yerine getirmedi o (inkarcı insan; 2/26-27 şimdi burada  
Onun) kendisine (bu) emrettiğini (2/25 X 23/63)! 
24-  Öyleyse, gözleyip baksın (şimdi) o insan o yiyeceğine. 
25-  (Đşte), şüphesiz Biz akıttık o suyu, bir akıtışla. 
26-  Sonra (bu sağanak yağmur suyuyla) yardık o yeri, bir yarışla. 
27-  Ve (böylece) bitirdik onun içinde taneler, 
28-  Ve üzümler ve sebzeler, 
29-  Ve zeytinler ve hurmalar, 
30-  Ve çimenli bahçelikler, 
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31-  Ve meyvalar ve otlaklıklar; 
32-  (Böylece) bir geçimlik (olarak) sizin için, ve de o davarlarınız için. 
33-  Ama geldiği zaman o sıçratış; 
34-  (O) gün, artık kaçacak kişi o kendi kardeşinden, 
35-  ve annesinden ve babasından, 
36-  ve o hanım arkadaşından ve oğlundan; 
37-  (Çünki) her kişi için, onlardan, o gün, artık bir iş (vardır) kendisine yetecek (olan)! 
38-  Đşte, (bazı) yüzler, o gün, aydınlıktır; 
39-  (böylece) gülendir, müjdeleşendir (3/171)! 
40-  Ve (bazı) yüzler, o gün, (işte), onların üzerinde bir perişanlık (vardır). 
41-  Kaplayacaktır onları (böylece) bir sefalet (10/27). 
42-  Çünki (işte), o şahıslar onlar --şimdi, burada yine 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafa karşı  
böyle-- inkarcılardır (29/47), --o sağ tarafa karşı böyle-- azgınlardır (29/49)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  O zaman, o güneş dürüldüğünde, 
2-  Ve o zaman, o yıldızlar saçıldığında, 
3-  Ve o zaman, o dağlar yürütüldüğünde, 
4-  Ve o zaman, o evciller terkedilip bırakıldığında, 
5-  Ve o zaman, o yabaniler biraraya toplandığında, 
6-  Ve o zaman, o denizler (mağmalarla, volkanlarla) tutuşturulduğunda, 
7-  Ve o zaman, o (kötü, ve de o iyi) canlar (kendi aralarında birbirleriyle böylece)  
eşleştirildiğinde (37/22 X 36/56), 
8-  Ve o zaman, o gömülen (herbir dişi veya erkek “can/nefs” hakkında) sorulduğunda, 
9-  hangi kusurdan ötürü (böylece) öldürüldü (3/21 & 85/8-10) o? 
10-  Ve o zaman, o “Sayfalar” (80/11-13) açılıp yayıldığında, 
11-  Ve o zaman, o gök sıyrıldığında, 
12-  Ve o zaman, o korlu alev parlatıldığında, 
13-  Ve o zaman, o bahçe yakınlaştırıldığında, 
14-  artık (böylelikle) bilecektir (her) can (kendisi için) neyi hazır ettiğini (59/18 X 89/24)! 
15-  (Yüce Al-lah ant edip, dedi): Öyleyse, artık kesin yemin veririm --şimdi, yine 19 kodlu  
o Tablolarda da, o sol tarafta da-- o “sinenlere,” 
16-  Akıp giden --o sağ tarafta da-- o “dolaşanlara;” 
17-  Ve --yine o sol tarafta da-- o “geceye,” boğulup çöktüğü zaman, 
18-  Ve --o sağ tarafta da-- o “sabaha,” soluyup açtığı zaman; 
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19-  Şüphesiz o --(halihazırda, böylece yüce Al-lahın katındaki o “korunmuş Levhada” kayıtlı 
olan bu en asli ve dosdoğru Nüshası itibarıyla; 85/21-22)-- mutlak --(şimdi oradan böylece 
indirip ilettiğinden ötürü/açısından; 2/97)-- “Deyişidir” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Deyişine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 69/40-43) şerefli bir 
gönderilmişin (=Cebrail; 2/97)! 
20-  (Böylece) bir kuvvet sahibidir (53/5); o Tahtın sahibi (olan yüce Al-lahın; 85/15) katında 
mertebeli (bir kuldur).   
21-  (Dolayısıyla, tüm o salih melekler ve de insanlar tarafından; 70/4 böylece de kendisine) 
uyulandır, ve (böylece de) güvenilendir (33/36)! 
22-  Öyleyse, asla değildir (bu) arkadaşınız (=Misak Elçisi; 7/158) bir cinlenmiş. 
23-  Çünki muhakkak (böylece) gördü o onu açık bir ufukta (53/7). 
24-  Ve asla değildir o (bu) “Görünmezin” (havadisi) üzerine kısıntı yapacak. 
25-  Ve asla değildir o (uydurma) bir deyişi taşlanmış bir şeytanın (26/210-211)! 
26-  Öyleyse, (şimdi) hala nereye gidiyorsunuz? 
27-  (Đşte), değildir o, ancak (böylece) mutlak bir “Anış” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylelikle yine, en ilkin: 39/23), (tüm) o 
kalabalıklar için (13/7)! 
28-  Đsteyen kimseler için sizden, (artık) dosdoğru gitmeyi. 
29-  Ve (ama) isteyemezsiniz (siz), sadece --(en ilkin, yine tüm bu insanların yüreğinde 
Kendisine karşı böyle gerçek bir samimiyet ve yöneliş görüp de; 13/27 bundan ötürü,  
böylece de)-- Al-lahın istemesiyle (13/27), (tüm) o kalabalıkların Yetkesi! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.     
1-  O zaman, o gök çatladığında, 
2-  Ve o zaman, o gezegenler dağıldığında, 
3-  Ve o zaman, o denizler taşırıldığında, 
4-  Ve o zaman, o kabirler deşildiğinde; 
5-  Artık bilecektir (her) can --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da, böylelikle erdemlice 
“çalışarak;” 2/25 böylece kendi lehine-- ne “takdim ettiğini,” veya --böylelikle hiç “çalışmayıp;” 
23/63 böylece kendi aleyhine-- (neyi) “arkaya attığını” (74/36-37)! 
6-  Ey insan, öyleyse, (şimdi) neler/kimler kandırdı seni (31/33 & 57/14 & 6/112-113 & ... 
böylece) o en şerefli Yetkene karşı? 
7-  O Kimse ki yarattı seni, ve uzattı seni, ve (kulaklarını, gözlerini, kemiklerini, Dna kodunu, vs. 
yine böylece en mükemmel Simetrik “eşler” halinde kılarak; 36/36 = 51/21) denk kıldı seni! 
8-  Hangi biçimde istediyse, (böylece) derleyip oluşturdu seni. 
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9-  Asla; hayır, (yine de) yalanlıyorsunuz o “Ergiyi” (107/1-2)! 
10-  Ama şüphesiz, sizin üzerinizde mutlak koruyucular (vardır); 
11-  şerefli yazıcılar (50/17-18). 
12-  (Böylece de) bilip (derhal kaydederler) tüm o yaptıklarınızı (54/52-53)! 
13-  Şüphesiz, o erdemliler (83/18) armağanlar içinde (olacaklardır). 
14-  Ve şüphesiz, o azgınlar (83/7) ise, o korlu alevin içinde (olacaklardır); 
15-  (şimdi, bu takdirde; 4/18 en sonunda)-- girip yaslanacaklardır ona o Ergi gününde. 
16-  Ve (bir daha da) asla değildir onlar oradan (kaçıp) kaybolabilecekler (32/20)! 
17-  Öyleyse, (şimdi) ne idrak ettirdi sana, nedir o Ergi günü? 
18-  Sonra, ne idrak ettirdi sana, nedir o Ergi günü? 
19-  (O öyle bir) gündür ki, artık asla malik olamaz hiçbir can (diğer) bir can için, hiçbir istemle 
(2/123); ve emir, o gün, (böylelikle) sadece Al-lah için (olacaktır) (22/56-57)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Yazıklar olsun o kurnazlık edicilere! 
2-  O kimseler ki, ölçerek aldıklarında ahaliden, tam alıyorlar. 
3-  Ama onlara ölçerek verdiklerinde, veya onlara tartarak verdiklerinde, eksiltiyorlar. 
4-  Peki, (hiç) sanmıyor mu o şahıslar, şüphesiz onlar mutlak uyandırılacaklardır (diye), 
5-  koca bir gün için? 
6-  (O) gün, artık (böylece) ayağa kalktığında (tüm) o ahali, o kalabalıkların Yetkesi  
için (36/51-54)! 
7-  Asla; şüphesiz, o azgınların (80/42) yazıtı bir dip belgenin içindedir. 
8-  Ve ne idrak ettirdi sana, nedir o dip belge? 
9-  Rakamlandırılmış bir yazıttır! 
10-  Yazıklar olsun, o gün, --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anlatısını”  
şimdi burada böylece-- yalanlayıcılara (56/81-82)! 
11-  O kimseler ki şimdi (böylece) yalanlıyorlar bu Ergi gününü de (82/17-19). 
12-  Ve yalanlamaz onu, sadece (böyle) her düşmanlık edici, suçlu (45/6-7)! 
13-  Aktarıldığı zaman (şimdi) kendisine o “Đşaretlerimiz” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine, en ilkin:  
6/4 = 26/5), dedi: (Bunlar), ancak o öncekilerin (=önceki Bahailer, vs.) uydurma tarzlarıdır 
(23/83)!  
14-  Asla; hayır, (çünki) paslandırdı onların o kalplerinin üzerini o kazanıyor (10/27) oldukları! 
15-  Asla; şüphesiz onlar --(bundan da ötürü; 3/77)-- Yetkelerinden, o gün, artık mutlak 
perdeleneceklerdir. 
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16-  Sonra, şüphesiz onlar --(yine, bunlardan ötürü; 22/72 & 60/2 & 85/4-10 & ...) mutlak girip 
yaslanacaklardır o korlu aleve. 
17-  Sonra denilecek (onlara): (Đşte), budur o şey ki, onu (böylece de) hep yalanlıyor idiniz 
(16/62)! 
18-  Asla; şüphesiz, o erdemlilerin (2/177) yazıtı o üst belgenin içindedir. 
19-  Ve ne idrak ettirdi sana, nedir o üst belge? 
20-  Rakamlandırılmış bir yazıttır! 
21-  Tanık olacaktır ona --(yüce Al-lahın katında)-- (tüm) o en yakınlaştırılmış (kulları)  
(56/10-11). 
22-  Şüphesiz, o erdemliler (2/177) armağanlar içindedirler. 
23-  O koltuklar üzerinde, bakıp seyrediyorlar. 
24-  Tanırsın (sen) onların yüzlerinde o armağanlar neşesini. 
25-  Đçirilecekler (onlar) orada mühürlü bir aromalıdan da; 
26-  Onun mührü enfes kokulu (olan). Öyleyse, artık bunun (=39/23, 33-35) için (böylece) nefes 
harcasın (tüm) o nefes harcayacaklar! 
27-  Ve onun karışımı berrak (kaynaktandır). 
28-  Bir pınardır, içecek ondan --(yüce Al-lahın katında)-- (tüm) o en yakınlaştırılmış (kulları) 
(56/10-11)! 
29-  (Ama) şüphesiz, şimdi (böylece) cürüm işlemiş (7/40-41) o kimseler (bu dünyada) gülüyor 
idiler (böylece) inanmış (2/25-26) o kimselere. 
30-  Ve uğrayıp geçtikleri zaman onların yanından, birbirlerine kaş göz ederlerdi.  
31-  Ve geri döndükleri zaman kendi gruplarına doğru, geri dönerlerdi (onlarla alay edip) 
eğleniciler (olarak). 
32-  Ve (tekrar) onları gördükleri zaman da, derlerdi: (Đşte), şüphesiz bu şahıslar mutlak 
sapkınlardır! 
33-  Oysa gönderilmediler (kendileri) onların üzerine --(güya böyle bekçilik yapacak)-- 
koruyucular (olarak)! 
34-  Öyleyse, (işte), bugün de artık şimdi (böylece) inanmış (2/25-26) o kimseler (bu ahirette)  
bu inkarcılara (2/26-27) gülüyorlar. 
35-  O koltuklar üzerinde, bakıp seyrediyorlar. 
36-  O halde, çünki (böylece) ödüllendirilmedi mi (şimdi) o inkarcılar, ancak bu (kendi) yapıyor 
olduklarıyla (23/108-111 & 40/40 & ...)? 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  O zaman, o gök yarıldığında, 
2-  Ve (böylece) kulak verdiğinde Yetkesi için, ve haklandığında; 
3-  Ve o zaman, o yer uzatıldığında, 
4-  Ve attığında o içindekileri, ve boşaldığında, 
5-  Ve (böylece) kulak verdiğinde Yetkesi için, ve haklandığında; 
6-  Ey insan, (işte), şüphesiz sen didinip uğraşmaktasın Yetkene doğru, (tam) bir uğraşmayla; ve 
(sonunda) kavuşacaksın Ona! 
7-  Ve ama kim ki, (şimdi) verilirse (kendisine) o yazıtı sağ yanından; 
8-  artık hesaba çekilecek (o), kolay bir hesapla, 
9-  Ve geri dönecek (kendi) ailesine doğru, mutlu kılınmış (olarak) (69/19-24)! 
10-  Ve ama kim ki, (şimdi) verilirse (kendisine) o yazıtı sırtının arkasından; 
11-  artık çağıracak (o) bir yok oluşu, 
12-  Ve girip yaslanacak o çılgın aleve (69/25-31)! 
13-  Çünki şüphesiz o (kendi) ailesi içinde mutlu kılınmış idi. 
14-  Ve şüphesiz o sandıydı --(şimdi, buradaki bu çirkin “çalışmalarından;” 41/40 ötürü,  
yüce Al-lahın katında en sonunda)-- asla (böylece) zor duruma düşmeyeceğini!  
15-  (Ama) evet, şüphesiz Yetkesi (böylece) onu gören idi (16/28-29)! 
16-  (Yüce Al-lah ant edip, dedi): Öyleyse, (artık) kesin yemin veririm --şimdi, yine 19 kodlu  
o Tablolarda da, o sol tarafta da-- o “şafağa,” 
17-  Ve --o sol tarafta da-- o “geceye,” ve topladıklarına, 
18-  Ve --o sağ tarafta da-- o “aya,” (dolunay halinde) toparlandığında; 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (16-18), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o  
“Kavuşturan Bir Mucize” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada  
böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
19-  Öyleyse, mutlaka bineceksiniz siz --(o “Aya” ulaşmak için de, böylece o gökte)-- tabakadan  
tabakaya (54/1)! 
20-  Ama nedir onlar için ki, (hala) inanmıyorlar (54/2)? 
21-  Ve (şimdi) okunduğu zaman onların üzerine (bu) “Okunuş” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 36/69),  
--(yüce Al-lahın huzurunda böylece derhal derin bir saygı ve huşuyla; 17/107-109)-- asla 
eğilmiyorlar? 
22-  Hayır, (çünki) şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler (hala) yalanlıyorlar! 
23-  Ama Al-lah en bilicidir onların o (içlerinde) gizli tuttuklarını (11/5). 
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24-  Öyleyse, artık --(bu takdirde; 41/5)-- müjdele (sen) onları (en sonunda, böyle) acıklı bir 
çileyle (44/10-16 & 8/50-51)! 
25-  Sadece (müstesna) şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” (=19 kodlu, 
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara”  
bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler (25/70-71); (işte), artık onlar için  
bir ücret (var olacaktır; 29/58), kesintisi olmayan! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Ve (andolsun) o göğe, gökadalar sahibi (olan); 
2-  Ve o söz verilen güne (70/42-44)! 
3-  Ve o tanık olana, ve o tanık olunana; 
4-  Çünki (işte), o kahrolası göçük arkadaşları! 
5-  Ateş, patlayıcı (yakıt) sahibi (olan). 
6-  O zaman o (inkarcılar; 22/72) onun karşısında oturmuşlar (iken). 
7-  Ve onlar (bu) yaptıkları üzerine (bu) inananlara (60/2) tanıklar (olarak)! 
8-  Ve (böylece) öç almıyorlardı onlardan, ancak (böylelikle) inanıyorlar diye Al-laha (3/84);  
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece o sol tarafta da-- en Üstün, --o sağ tarafta da--                                    
en Övülen (14/1)! 
9-  O Kimse ki, işte, (yalnızca) Ona aittir (tüm) yönetimi (17/111) o göklerin ve yerin! Ve Al-lah 
her istem üzerinde (böylece de) bir tanıktır (10/61). 
10-  Şüphesiz, şimdi (böylece) inletmiş o kimseler (bu) erkek inananları ve hanım inananları 
(3/195), sonra --(burada en kısa bir zamanda, böylece ve derhal bir daha)-- asla dönüp (Ondan) 
bağışlanma da dilememişler (4/18); artık onlar için --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da, 
böylece o sol tarafı gaddarca inkarlarından ötürü/karşılık da; 58/4-- o batağın çilesi (var 
olacaktır), ve onlar için --böylece o sağ tarafı gaddarca inkarlarından ötürü/karşılık da; 58/5--                
o yakıcının çilesi (var olacaktır)! 
11-  Şüphesiz, şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara” bir atıftır 
böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler; (işte), artık onlar için de o bahçeler (var 
olacaktır), altından nehirler akan. (Đşte) budur, o büyük başarıya eriş! 
12-  Şüphesiz, Yetkenin o çarpışı (44/16) mutlak pek şiddetlidir. 
13-  Şüphesiz O, ancak Odur (o yaratışı) başlatıyor ve de yineliyor -olan- (10/4)!  
14-  Ve O, --(artık bu takdirde; 6/54 böylece)-- en bağışlayıcıdır, --(bu takdirde de; 19/96 
böylece)-- en sevgi duyandır. 
15-  En itibarlı (olan) o Tahtın (20/5) Sahibidir; 
16-  Yapabilendir, neyi/nasıl dilerse (36/82)! 
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17-  Peki, (şimdi) geliverdi mi sana o orduların anlatısı; 
18-  o Firavunun ve Semudun (89/9-14)? 
19-  Hayır, şimdi (böylece) inkar etmiş (74/30-31) o kimseler (hala) bir yalanlama içindeler. 
20-  Ve öyleyse, --(artık bu takdirde; 68/44-45)-- Al-lah onları (en sonunda, böylece) 
arkalarından kuşatmış (29/54) (olacaktır). 
21-  Hayır, işte o, --(gökteki o en asli ve dosdoğru Nüshası itibarıyla)-- en itibarlı bir 
“Okunuştur” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Okunuşuna” bir atıftır burada 
böylece yine, en ilkin: 36/69). 
22-  (Yüce Al-lahın katında, Onun oradaki o görevli Melek kulları tarafından orada her daim ve 
böylece)-- “korunan bir Levhanın” içindedir (56/77-79)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.   
1-  Ve (andolsun) o göğe, ve o parlayana! 
2-  Ve ne idrak ettirdi sana, nedir o parlayan? 
3-  (Gönderdiği o radyoaktif ışınlarla)-- delici bir yıldızdır o (67/5)! 
4-  Her can, (işte), onun üzerinde (böylece de) bir koruyucu (82/10-11) vardır. 
5-  Öyleyse, (şimdi) gözleyip baksın o insan, neden yaratıldı? 
6-  (Đşte), yaratıldı o (babasından) atılan bir sudan (=meni). 
7-  (Sonra) çıkıyor o (anasının) bel kemiği ve kaburgalar arasındaki (o organlarından). 
8-  Şüphesiz O, artık onun --(buradaki bu vefatının hemen ardından; 16/28-29 X 32 böylece ve 
derhal Kendisine)-- döndürülmesi üzerine de mutlak ölçüp güç yetiricidir (56/83-94)! 
9-  (O) gün, artık test edilip -açığa çıkarıldığında- (tüm) o sırlar (43/80); 
10-  Yoktur artık onun için hiçbir kuvvet, ve hiçbir yardımcı (69/25-30)! 
11-  Ve (andolsun) --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da-- o “göğe,”  
--(buharlaşan suları tekrar yeryüzüne, veya bazı zararlı ışınları ve parçacıkları tekrar  
gökyüzüne de, vs.)-- döndürüş sahibi (olan), 
12-  Ve --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta da-- o “yere,”  
--(o yağmur sularıyla 80/25-26, veya o fay hatları itibarıyla da, vs.)-- çatlayış sahibi (olan); 
13-  (Đşte), şüphesiz o artık (böylece) ayırt edici mutlak bir “Deyiştir” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Deyişine” bir atıftır burada böylelikle yine, en ilkin: 27/82-85)! 
14-  Ve asla değildir o bir boş oyalanış (57/12-13)! 
15-  (Ama) şüphesiz onlar (hala) tuzak kuruyorlar --(bu “Misak Elçisine/Mesajına” karşı; 8/30)--  
bir tuzağı. 
16-  Öyleyse, artık (Ben de) tuzak kuruyorum --(o inkarcılara karşı; 8/30)-- bir tuzağı (68/44-45). 
17-  O halde, (şimdi) mühlet ver (sen) o inkarcılara (74/30-31), mühlet ver onlara, bir sürecik  
(43/41-42 & 16/28-29)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.   
1-  Öyleyse, (haydi) saygıla Yetkenin adını, en Yüce (olan)! 
2-  O Kimse ki (böylece) yarattı, ve biçimlendirdi (32/9). 
3-  Ve o Kimse ki (böylece) ölçtü, ve iletti (77/23). 
4-  Ve o Kimse ki (böylece) çıkardı o otlağı. 
5-  Ve (sonunda) kıldı onu da (böylelikle) kupkuru bir çerçöp (39/21)!   
6-  O halde, (işte), okuyacağız (Biz) sana --(burada da böylece o herbir benzeşmeli 
“kelimeyi/harfi”); öyleyse, asla unutma (75/17-18); 
7-  Sadece (müstesna) Al-lahın o istedikleri.  
Çünki (bunun ardından), şüphesiz O bilir --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda, böylece  
o üst bölgelerde, o her iki tarafta da yer alacak-- o “açık olanları,” ve --böylece o alt bölgede,  
o her iki tarafta da yer alacak-- o “saklı duranları” (74/26-30)!  
8-  Ve (böylelikle) kolaylaştıracağız (Biz) sana en kolayı (22/78). 
9-  Öyleyse, artık anış ver, eğer fayda verecekse (bu) “Anışlık” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışlığına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 74/31)! 
10-  Muhakkak anış alacaktır (artık) böylece (Yetkesinden) ürperen (39/23) kimse! 
11-  Ama uzak duracaktır ondan, o kahırlanmış (92/15-16) (kimse). 
12-  O kimse ki --(artık bu takdirde; 22/72 en sonunda böylece)-- girip yaslanacaktır o en büyük 
ateşe! 
13-  Sonra --(bundan ötürü; 6/27-28 bir daha)-- asla ölmeyecektir onun içinde, ve asla hayat da 
bulmayacaktır (14/15-17)! 
14-  (Ama) muhakkak rahata erecektir şimdi (böylece) arınmış (20/75-76) kimse. 
15-  Ve anmış Yetkesinin adını (56/74, 96) ve (böylece de) desteklemiş (33/56)! 
16-  Hayır, ama (hala) tercih ediyorsunuz (siz) bu yakın hayatı. 
17-  Ama o sonraki zaman --şimdi, o sol tarafta yapılacak tüm bu erdemli “çalışmalardan;” 2/25 
ötürü/karşılık da-- daha/en iyidir, ve --o sağ tarafta yapılacak tüm bu erdemli “çalışmalardan;” 
2/25 ötürü/karşılık da-- daha/en baki kalıcıdır (28/60)! 
18-  Şüphesiz, bu (Đleti; 2/23-26) o ilklerin sayfaları içinde de (aynen ve böylece haber verilmiş 
olarak mevcuttur). 
19-  Đbrahimin ve Musanın sayfalarında!  
(bkz. Tevrat-Tkvn. 22/18 = 17/5-7 == Ata Peygamberlerin Sözleri 10/9 = 8/5-7)  
(bkz. Tevrat-Tsny. 18/18-19 = 32/1-3 == Musa Peygamberin Sözleri 18/18-19 = 32/1-3)            
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.   
1-  Geliverdi mi sana (böylece) o “bürüyecek” olanın (44/10-11) anlatısı? 
2-  Đşte, (bazı) yüzler, o gün, kaygılıdır. 
3-  Çünki (böylece) “çalışmıştır” (23/63-67), yorgun düşmüştür! 
4-  O halde, artık --(bundan ötürü; 22/72 en sonunda böylece)-- girip yaslanacaktır kızgın bir 
ateşe (16/28-29)! 
5-  Đçirilecektir kaynar bir pınardan. 
6-  Olmayacaktır artık onlar için (orada) hiçbir yiyecek, sadece batıcı bir dikenden. 
7-  Asla beslemez (o), ve muaf kılıp korumaz da açlıktan! 
8-  Đşte, (bazı) yüzler, o gün, neşelidir. 
9-  Çünki artık (bu) “çabası” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları 
uğrunda gösterilecek o Dosdoğru “çabalara” bir atıftır böylece burada yine, en ilkin: 21/94) ile, 
hoşnut olandır! 
10-  O halde, o (artık) yüksek bir bahçe içindedir. 
11-  Asla işitmezsin artık orada hiçbir boş lakırdı (56/25). 
12-  Orada akan bir pınar da (vardır). 
13-  Orada yükseltilmiş sofalar da (vardır), 
14-  Ve konulmuş kaplar, 
15-  Ve dizilmiş yastıklar, 
16-  Ve serilmiş halılar da! 
17-  Öyleyse, (hala) gözleyip bakmıyorlar mı (onlar) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da,  
o sol tarafta da-- o “sürülere;” nasıl yaratıldı? 
18-  Ve --o sol tarafta da-- o “göğe;” nasıl yükseltildi? 
19-  Ve --o sağ tarafta da-- o “dağlara;” nasıl dikildi? 
20-  Ve --o sağ tarafta da-- o “yere;” nasıl döşendi? 
21-  Öyleyse, artık “Anış” ver (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Anışına”  
bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23); (çünki) sen artık (böylelikle) yalnızca bir  
“Anış” vericisin! 
22-  Asla değilsin onların üzerine bir zorla kabul ettirici (10/99-100). 
23-  O halde, (şimdi) her kim yüz çevirirse, ve (böylece) inkar ederse (22/72); 
24-  Artık --(bu yaptıkları veya yapmayı böylece ve kesin olarak tasarladıkları tüm bu tip 
çirkinliklerine; 22/72 & 60/2 & 85/4-8 & ... böylelikle tam ve en adil bir karşılık olarak; 40/40)-- 
çilelendirecektir onu Al-lah, en büyük bir çilelendirmeyle! 
25-  Şüphesiz, Bize doğrudur onların (son) dönüşü. 
26-  Sonra şüphesiz, (böylece) Bizim üzerimizedir onların o hesabı (40/17 & 66/7 & ...)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.   
1-  Öyleyse, (andolsun) --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta da--      
o “gündoğumuna,” 
2-  Ve --o sol tarafta da-- o “on” (olan) “gecelere,”  
3-  Ve --o sol tarafta da-- o “çifte,” ve --o sağ tarafta da-- o “teke,” 
4-  Ve --o sol tarafta da-- o “geceye,” akıp geçtiği zaman; 
5-  Öyleyse, (şimdi) yok mudur bunların içinde bir yemin o “anlayış” sahibi (olanlar) için de? 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (1-5), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o  
“Kavuşturan Bir Mucize” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda tüm bunları da şimdi artık orada  
böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
6-  Öyleyse, (şimdi) görmedin mi, nasıl yaptı Yetken o Ad (halkına) (69/6-8)?  
7-  Ve o Đreme, sütunlar sahibi (olan); 
8-  o şey ki, yaratılmadıydı onun bir benzeri (tüm) o beldeler içinde! 
9-  Ve o Semuda, oymuş o kimselere o vadide o kayaları (26/149-158)? 
10-  Ve o Firavuna, kazık (piramitler) sahibi (olan)? 
11-  O kimseler ki, işte, (onlar da) böylece taşkınlık ettiydiler (7/185-186) o beldelerin içinde; 
12-  Ve yaygınlaştırıp çoğalttılar onun içinde o bozgunculuğu (2/204-205). 
13-  Ve (bunun üzerine), çarpıverdiydi onların da üzerine Yetken o çile kamçısını! 
14-  (Çünki) şüphesiz, Yetken (daima) o gözetleyiş yerindedir (57/4)! 
15-  Ve ama o insan, (işte), şimdi onu test ettiği zaman Yetkesi, ve ona ikram ettiğinde  
ve ona armağan verdiğinde, derhal diyor: Yetkem şereflendirdi beni! 
16-  Ve ama (şimdi) onu test ettiği zaman, ve ölçüp kıstığında onun üzerine o besinini, derhal 
diyor: Yetkem aşağıladı beni! 
17-  Asla; hayır, (çünki gereğince) ikram etmiyorsunuz (siz) o yetime (2/215). 
18-  Ve (gereğince) önermiyorsunuz yedirip doyurmayı o yoksulu (2/273). 
19-  Ve (ama) yiyorsunuz o mirası, oburca bir yiyişle. 
20-  Ve seviyorsunuz o malı, ihtiraslı bir sevişle. 
21-  Asla; ama (işte), parçalandığı zaman o yer, parça parça; 
22-  Ve --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da, böylece o sağ tarafta da-- geldiğinde Yetken, 
ve (ardından) o Melekler, --burada da, böylece-- dizi dizi; 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetin (22), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o  
“Görkemli Bir Mucize” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada  
böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
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23-  Ve artık (böylece de) getirilecek o gün o batak (36/48-53)! O gün, anacak o insan;  
ama nasıl (olabilir artık) onun için o “Anışlık” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışlığına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 74/31)? 
24-  Ve diyor (olacak): Ah keşke, ben de --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda, böylelikle 
erdemlice “çalışarak;” 2/25-26-- (böylece) takdim etmiş olsaydım (74/36-37) bu hayatım  
için! 
25-  Ve o gün, çilelendiremez (artık) --o sol tarafı burada böylelikle gaddarca ve nankörce; 22/72 
inkar ettiklerinden ötürü; 58/4-- Onun çilelendirmesi (gibi) hiçbiri! 
26-  Ve bağlayamaz (artık) --o sağ tarafı burada böylelikle gaddarca ve nankörce; 22/72  
inkar ettiklerinden ötürü; 58/5-- Onun bağlayışı (gibi) hiçbiri! 
27-  Ama ey --(burada yüce Al-lahın bu “Anışı;” 39/23 ile böylece tatmin olup)-- yatışmış 
(13/28) o can, 
28-  öyleyse, haydi (sen) dön (şimdi) Yetkene doğru, artık (böylece) -Onu- hoşnut etmiş ve  
-kendin de- hoşnut edilmiş (98/7-8) olarak! 
29-  Ve --(buradaki bu vefatları anında, o vakit, yine yüce Al-lah da şöyle der): Öyleyse, haydi 
(derhal) gir (şimdi) o hizmetkarlarım içine; 
30-  ve haydi (derhal) gir (şimdi) o bahçeme (16/32)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  (Yüce Al-lah ant edip, dedi): Öyleyse, artık kesin yemin veririm bu (kutsal) beldeye (95/3); 
2-  ki sen artık (böylece) yasalsın -iken- bu (kutsal) beldeye (=27/91)! 
3-  Ve o doğurana, ve o doğurduğuna da (46/15). 
4-  Muhakkak yarattık (Biz) o insanı bir didiniş içinde. 
5-  Ama (şimdi) hesap mı ediyor (o), asla ölçüp kısmaz diye onun üzerine Biri (19/77-78)?   
6-  (ve) diyor: (Çünki) harcadım ben --(Onun uğrunda)-- yığınla mal (4/38)! 
7-  (Böylece de) hesap mı ediyor (o), --(dipteki o gerçek kusuruyla; 40/56)-- (şimdi) asla görmez 
onu diye Biri (13/9-10)? 
8-  (Đşte), kılmadık mı (Biz) onun için iki göz? 
9-  Ve bir dil, ve iki de dudak? 
10-  Ve (böylelikle) ilettik onu --şimdi, burada 19 kodlu o Tablolarda da, o her iki tarafta,  
böylece-- o “iki yükseltiye” (74/27-31)! 
11-  Ama (işte), asla katlanmadı o (bu) gayrete (74/43-47)! 
12-  Ve ne idrak ettirdi sana, nedir (bu) gayret? 
13-  (Böylece de) çözüp özgürleştirmektir bir elemanı (2/177)! 
14-  Veya yedirmektir bir gün içinde, kıtlık/yokluk hali (olan); 
 
 
 



Bölüm  90 & 91           614 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
15-  Bir yetimi, yakınlık sahibi (olan), 
16-  Veya bir yoksulu, muhtaçlık sahibi (olan) (2/215)! 
17-  Sonra, olmak (böylece) inanmış (2/285) o kimselerden; ve birbirlerine salık vermişler  
(böyle) kararlılığı (76/24 & 3/146-147 & ...), ve birbirlerine salık vermişler (böyle) acımayı 
(48/29 & 17/24 & ...). 
18-  (Đşte), o şahıslar o sağ tarafın arkadaşlarıdır (56/8)! 
19-  Ama şimdi (böylece) inkar etmiş o kimseler o “Đşaretlerimizi” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler “Đşaretlerinin” o herbirine de bir atıftır burada böylece yine,  
en ilkin: 6/4 = 26/5); işte, onlar da o şom tarafın arkadaşlarıdır (56/9)! 
20-  Onların üzerine --(şimdi, yine bu takdirde; 22/72 & 60/2 & 85/4-10 & ... en sonunda  
böylece)-- kilitlenmiş bir ateş (var olacaktır)! 

 
 

BÖLÜM   91 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Ve (andolsun) o güneşe, ve onun o aydınlığına, 
2-  Ve o aya, onu izlediği zaman; 
3-  Ve o gündüze, onu parlattığı zaman, 
4-  Ve o geceye, onu bürüdüğü zaman. 
5-  Ve o göğe, ve onu (böylece) bina edene (79/27-29), 
6-  Ve o yere, ve onu (böylece) döşeyene (79/30-32). 
7-  Ve o cana, ve onu --(o ana rahminde böylece)-- biçimlendirene (32/8-9); 
8-  Ve --(sonra, kendisinin o özgür iradesiyle artık böylece seçim yapması için; 18/29)-- ona  
(burada böylelikle) ilham edip bildirene o azgınlığını (38/28), ve de o sakınmasını (47/17)! 
9-  Öyleyse, muhakkak rahata erdi (şimdi) onu (böylece) arındırmış (20/75-76) kimse; 
10-  Ama muhakkak perişan oldu (şimdi) onu (böylece) kirletmiş (20/74) kimse! 
11-  Yalanlamıştı o Semud (halkı da), taşkınlığından ötürü. 
12-  O zaman, ayaklandığında (aralarındaki) o en zorba olanı; 
13-  Ve dediğinde onlara Al-lahın o gönderilmişi (Salih): (Đşte), --şimdi, yine burada   
19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgede, o sol tarafta da-- Al-lahın o “dişi devesi,” ve onun 
içirilmesi (54/27-28)! (=11/120) 
14-  Ama yalanladılar (onlar) onu, ve derhal --şimdi, yine burada da, o alt bölgeye  
böylece-- kesip parçaladılar onu (4/119)! Ve (bunun üzerine), darmadağın etti onları Yetkeleri, 
(bu) asiliklerinden ötürü; ve yıkıp dümdüz etti orayı! (=44/10-16) 
15-  Ama (henüz) hala korkmuyor --(şimdi, buradaki bu inkarcılar; 74/30-31)-- bunun sonundan 
(74/53)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Ve (andolsun) o geceye, bürüdüğü zaman, 
2-  Ve o gündüze, parladığı zaman. 
3-  Ve o Yaratana (böylece) o erkeği ve o dişiyi (53/45-46)! 
4-  Şüphesiz, sizin o çabalarınız (şimdi) mutlak farklıdır (17/18-19). 
5-  Ve ama işte, (şimdi) kim (böylece) verirse (2/271), ve sakınırsa, 
6-  Ve doğrularsa (bu) en Güzeli (=39/23); 
7-  Artık (Biz de) kolaylaştıracağız ona o en kolayı (84/8-9)! 
8-  Ve ama (şimdi) kim de (böylece) cimrilik ederse (4/37), ve kaçınırsa, 
9-  Ve yalanlarsa (bu) en Güzeli (=39/23); 
10-  Artık (Biz de) kolaylaştıracağız ona o en zoru (84/11-12)! 
11-  Ve artık asla zengin kılıp koruyamayacak onu o malı, yuvarlandığı zaman (69/25-35)! 
12-  Şüphesiz, Bizim üzerimizedir o “Đleti” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Đletisine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin: 39/23)! 
13-  Ve şüphesiz, Bizim içindir o sonraki zaman da, ve bu ilk zaman da. 
14-  (Ey o Misak Elçisi; 7/158 o halde, de ki): Ve işte, (böylece) uyardım ben (şimdi) sizi  
parlayıverici bir ateşle. 
15-  Girip yaslanmayacak ona, sadece o en kahırlanmış (olan); 
16-  O kimse ki şimdi (böylece) yalanladı, ve yüz çevirdi (75/31-35)! 
17-  Ve (ama) uzak tutulacaktır ondan, o en sakınmış (olan); 
18-  O kimse ki şimdi (böylece de) verir malını (2/262) arınmak için. 
19-  Ve yoktur hiçbir kimseden, kendi yanında, hiçbir armağan --(kendisine böylece onunla 
ödeme yapılıp)-- karşılık verildiği (76/9); 
20-  (Çünki) sadece (yapar bunu) arayarak Yetkesinin yüzünü (=hoşnutluğunu; 2/272),  
o en Yüce (olan) (87/1)! 
21-  O halde, ileride (kendisi de, böylece) hoşnut olacaktır (89/28-30)!    
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Ve (andolsun) o kuşluk vaktine, 
2-  Ve o geceye, çöktüğü zaman; 
3-  Asla bırakmadı seni Yetken, ve kızmadı (sana)! 
4-  Ve mutlak o sonraki zaman daha iyidir senin için bu ilk zamandan. 
5-  Đşte, --(bu takdirde; 73/1-10)-- ileride verecek sana Yetken, ve (o vakit) sen de artık  
(böylece) hoşnut olacaksın (89/27-30)! 
6-  Đşte, bulmadı mı (O) seni --(burada; 27/91)-- bir yetim (olarak), ve barındırdı. 
7-  Ve buldu seni (daha önce) bir sapkın (olarak), ve --19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisiyle” (39/23) burada böylece yine, en ilkin ve de hassaten--                  
(böylelikle de) “iletti” (39/23 & 6/161)! 
8-  Ve buldu seni bir yoksun (olarak), ve (böylece de) zenginletti (10/58)! 
9-  O halde, o yetim; öyleyse, asla iteleme -onu- (2/220). 
10-  Ve o dilenip soran; öyleyse, asla azarlama -onu- (70/24-25). 
11-  Ve ama Yetkenin (bu) “Armağanını” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler 
“Armağanına” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin ve de hassaten) haydi --(böylelikle  
bu en güzel “Anlatı;” 39/23 halinde, böylece sollu & sağlı)-- “Anlat” (=39/23)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Ferahlatmadık mı (Biz) senin o göğsünü? 
2-  Ve atıp indirdik senden o ağır yükünü, 
3-  o şey ki --(böyle birçok batıl ve uydurma buyruklar, yükümlülükler, vs. halinde; 42/21 
eskiden; 93/7 böylece)-- çöktürdüydü senin o sırtını (40/66).  
4-  Ve işte, (şimdi böylece de) yükselttik senin için o “Anışını” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Anışına” bir atıftır burada böylelikle yine, en ilkin ve de hassaten: 39/23)! 
5-  O halde şüphesiz, zorlukla birlikte --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece o sol  
tarafta da-- bir kolaylık (vardır)! 
6-  Şüphesiz, zorlukla birlikte --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece o sağ tarafta da--                           
bir kolaylık (vardır)! 
7-  Öyleyse, --(şimdi oradaki bu “çalışmana;” 2/25 biraz ara verdiğinde)-- boşalıp dinlendiğin 
zaman, --(derhal yine oraya dönerek)-- yorul (26/217-220). 
8-  Ve böylelikle de (sadece) Yetkene doğru, umutlan (17/79)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Öyleyse, (andolsun) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta da-- o “incire,”  
ve --o sol tarafta da-- o “zeytine,” -(28/57)- 
2-  Ve (bu) güzel tepelere; 
3-  Ve (işte), bu güvenli beldeye! 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından artık böylelikle mutlak 
olarak gönderilmiş olan bu en kritik ve önemli “Misak Elçisinin/Mesajının,” şimdi içinde yerleşik olacağı 
etrafı bu “güzel tepelerle” (=turu sinin) çevrili -Batıdaki- bu en mübarek Şehrin (bkz. 27/91),  
daha önce yine en ilkin hz. Davud, ve sonra hz. Đsa, ve de en nihai olarak burada da yine böylece ve 
bilhassa hz. Muhammed (a.s.) tarafından en Mucizevi tarzlarda nasıl açıkça işaret edilip aynen ve böylece 
haber verilmiş olduğuna da yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o “Mucizevi Bir Mühür” 
dosyasını burada şimdi bu bağlamda da tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin.  
 
4-  Muhakkak yarattık (Biz) o insanı en güzel dimdik bir duruşta. 
5-  Ama --(şimdi, bu takdirde; 7/37-38 en sonunda)-- çevirip atmış (olacağız) onu  
--(o Cehennemde, böylece)-- o altların en altına (41/29). 
6-  Ancak (müstesna) şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara”  
bir atıftır burada böylelikle yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler; (işte), onlar için --(en sonunda, 
böylece)-- bir ücret (var olacaktır; 29/58), hiç kesintisi olmayan! 
7-  O halde, artık ne yalanlatabilir sana, bunun peşinden, (bu) “Ergiyi” (48/28)? 
8-  Öyleyse, (artık) değil midir Al-lah (böylece) tüm o (cehalet üzere) buyruk verenlerin (5/50) 
--(böylece Hak üzere, en Güzel bir şekilde buyruk veren, Tek ve Biricik; 42/10)-- en Buyurganı 
(5/50)? 
 
 

BÖLÜM   96 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Öyleyse, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece o sol tarafta da-- “Oku” (17/106), 
Yetkenin adıyla; o Kimse ki yarattı. 
2-  Yarattı o insanı bir asılgan (=embriyodan). 
3-  Öyleyse, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece o sağ tarafta da-- “Oku” (17/106);  
ve (işte), Yetken en şereflidir! 
4-  O Kimse ki (böylece) öğretip bildirdi (bunu) o kalemle (68/1)! 
5-  (Böylece) öğretip bildirdi o insana (daha evvel) hiç bilmediğini (11/49)! 
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6-  Asla; (ama) şüphesiz, o (inkarcı) insan (şimdi) mutlaka (böylece) taşkınlık eder (7/185-186); 
7-  (işte), bunu görünce, derhal --(maddi, veya manevi açıdan)-- böylece zenginlik taslayıp  
iteledi (92/8-9)! 
8-  O halde, şüphesiz, artık Yetkene doğrudur o (son) dönüş (31/23-24)! 
9-  Peki, gördün mü (şimdi) caydıran o kimseyi,      
10-  bir hizmetkarı, o böylece (bu “Misak Havadisini”) desteklediği (33/56) zaman? 
11-  Gördün mü, eğer o şimdi (böylece) bir “Đleti” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Đletisine” bir atıftır burada böylelikle yine, en ilkin ve de hassaten: 39/23) 
üzerinde idiyse; 
12-  ve (artık) emretmiş idiyse (böylece de) sakınmayı (39/33)? 
13-  (Ama) gördün mü, eğer o hala (böylece) yalanladı, ve yüz çevirdiyse (75/31-35)? 
14-  Peki, (şimdi) bilmedi mi (o), şüphesiz Al-lah görüyor --(kendisinin bu inkarcılığını;  
39/59)? 
15-  Asla; eğer --(yine de bu gaddarlığından; 68/10-15)-- caymazsa (o), (Biz de) artık mutlaka 
sürteceğiz onun o alnını; 
16-  o yalancı, günahkar alnını! 
17-  Öyleyse, haydi çağırsın o çetesini (6/71)! 
18-  (Biz de) çağıracağız o görevlileri (48/7)! 
19-  Asla; öyleyse, artık (sen) hiç uyma ona (18/28). Ama şimdi (böylece) “eğil” (=48/29),  
ve (Yetkene) yakınlaş! 
 
 

BÖLÜM   97 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.   
1-  Şüphesiz Biz indirdik “onu” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đletisini;” 
39/23) o “ölçü” gecesinin içinde. 
2-  Ve ne idrak ettirdi sana, nedir o “ölçü” (65/3) gecesi? 
3-  O “ölçü” gecesi daha iyidir bin aydan! 
4-  (Çünki) inmektedir onun içinde --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece o sol tarafta da--  
o “melekler” ve o “Ruh” (=Cebrail; 16/102), Yetkelerinin izniyle; --sollu & sağlı-- o her  
emirden (44/4)! 
 
**  Yukarıdaki bu Ayetlerin (1-4), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, Matematiksel  
bağlamdaki o en Mucizevi açılımlarına yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi yine o  
“Görkemli Bir Mucize” dosyasını muhakkak görüp bu bağlamda bunları da şimdi artık orada  
böylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin.  
 
5-  Selamdır o, (ta ki böylece) doğuşuna kadar o tan vaktinin (17/78)! 
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BÖLÜM   98 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Değildi inkar etmiş o kimseler (=yahudiler, hristiyanlar, ve araplar) o Yazıt grubundan  
(3/3-4), ve de o ortak koşuculardan (=hindulardan, budistlerden, ateistlerden, agnostiklerden,  
vs. 22/17), (böylece) kopup ayrılacaklar, (şimdi) onlara geliverinceye kadar o “Açık Belge”  
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Açık Belgesine” bir atıftır burada  
böylece yine, en ilkin ve de hassaten: 20/133)! 
2-  (Böylelikle) bir gönderilmiş (=Misak Elçisi; 7/158) Al-lahtan, (böylece) aktaran o  
“tertemiz sayfaları.” 
3-  Onun içinde “dosdoğru kayıtlar” (olan)! 
 
**  Đçinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından artık böylelikle mutlak 
olarak gönderilmiş olan bu en kritik ve önemli “Misak Elçisine,” şimdi yüce Al-lah tarafından harfiyen 
dikte edilip öğretilmiş olan, ve şu ana dek Onun katından lutfedilmiş --(ve gelecekte de böylece yine 
mutlak olarak lutfedilebilecek olan; 21/37)-- 19 kodlu, tüm o “muhteşem Planlamaların” hepsini  
böylece ard arda ve tümüyle içinde barındıran bu “tertemiz sayfalara” (=suhufen mutahharaten) ve 
içindeki bu “dosdoğru kayıtlara” (=kutubun kayyimetun) yakından tanık olabilmek için, lütfen, şimdi o  
“KURAN-HABER” (=yani Arapça orjinali: “EL-HABERU”) dosyasını muhakkak ve tümüyle 
görmeliyiz, en ilkin. 
 
4-  Ve (böylece) ayrılığa düşmediler (şimdi) kendilerine Yazıt verilmiş o kimseler (=yahudiler, 
hristiyanlar, ve araplar; 3/3-4), ancak o “Açık Belgenin” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Açık Belgesine” bir atıftır burada böylece yine, en ilkin ve de hassaten: 
20/133) tam onlara gelmesinin peşinden! 
5-  Ama şimdi (böylece) emredilmediler (onlar), sadece hizmet etmeleriyle Al-laha, (böylelikle)  
has kılıcılar (olarak) Onun için o “Ergiyi” (39/2-3), böylece (Onu) birleyiciler olarak (6/161),  
ve de her daim ayakta tutmalarıyla o destekleyişi (33/56) ve vermeleriyle o arınma payını (8/41). 
Ve işte budur, o ayakta kalıcı “Ergi” (12/40 = 5/44 & 5/47 & 5/48 & 5/68)! 
6-  Şüphesiz, şimdi (böylece) inkar etmiş (2/26-27) o kimseler (=yahudiler, hristiyanlar, ve 
araplar) o Yazıt grubundan (3/3-4), ve o ortak koşuculardan (=hindulardan, budistlerden, 
ateistlerden, agnostiklerden, vs. 22/17), --(yine bu takdirde; 22/72 & 60/2 & 85/4-10 & ...  
en sonunda)-- o batak ateşi içindedirler; sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde! Đşte, o şahıslar 
onlar --(bu kalleşliklerinden; 2/26-27 en kısa bir zamanda vazgeçip, burada derhal ve doğrulukla 
böylece Al-laha yönelmedikleri takdirde; 3/89 artık)-- o canlıların en şerlileridir (60/1-2, 9). 
7-  Şüphesiz, şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” (=19 kodlu, o ikişerli, 
benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara” bir atıftır 
böylece burada yine, en ilkin: 2/25-26) o kimseler; işte, o şahıslar onlar da --(bu inançlarından; 
2/25-26 hiçbir zaman vazgeçmeyip, burada doğrulukla ve her daim böylece Al-laha yöneldikleri  
takdirde; 49/15 artık)-- o canlıların en hayırlılarıdır (22/77 & 60/8)! 
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8-  Onların ödülleri, Yetkelerinin katında, artık o bolluk bahçeleridir, altından nehirler akan; 
sürekli kalıcılar (olarak) onun içinde, sonsuzca! Đşte, (böylelikle) hoşnut oldu Al-lah onlardan,  
ve hoşnut oldular (onlar da) Ondan (89/27-30)! (Đşte) bu, şimdi (böylece) ürperecek olan (39/23) 
kimse içindir Yetkesinden! 
 
 

BÖLÜM   99 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Sarsıldığı zaman o yer, bir sarsılmayla, 
2-  Ve (o vakit, böylece de) fırlatıp çıkardığında o yer kendi ağırlıklarını (=taş, toprak, lav, vs.)! 
3-  Ve (o zaman) dediğinde o insan: Ne (oluyor) buna? 
4-  O gün, artık (böylece de) anlatmış olacaktır (o) kendi haberlerini (38/87-88); 
5-  Çünki şüphesiz, Yetken (o vakit böylece) emredip esinlediğinden ötürü ona! 
6-  O gün, o ahali --(o vakit artık o bölgelerdeki bu Afetlerle de; 44/10-16 böylece de gelmiş 
olacak olan buradaki bu vefatlarının hemen ardından, yine öte tarafta, o Cehennemde, veya  
o Cennette; 16/28-29 X 32 böylece ve derhal kaldırılarak)-- koşuşacaklardır dalgalar (halinde),  
--(orada böylelikle ve derhal)-- gösterilmeleri için o çalışmaları (36/48-54)! 
7-  Artık (burada) her kim çalışmışsa zerre ağırlığınca (en öncelikle, böyle de) bir “Đyiliğe”  
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Đyiliğine” bir atıftır burada böylelikle yine, 
en ilkin: 16/30), (orada böylece ve derhal) görecektir onu (21/47)! 
8-  Ve her kim de çalışmışsa zerre ağırlığınca (en öncelikle, böyle de) bir “kötülüğe” (16/24),  
(orada böylece ve derhal) görecektir onu (21/47)! 
 
 

BÖLÜM   100 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Öyleyse, (andolsun) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece-- o akın edenlere,  
bir heyecanla; 
2-  Ve (işte), --o sol tarafta da-- o saçanlara bir “şuleyi,” 
3-  Ve --o sağ tarafta da-- o açanlara bir “sabahı;” 
4-  Ki işte, (o vakit) dışarı teptiler onunla (o ikiyüzlüleri) --o sol tarafta da, o alt bölgeye--                 
bir püskürtüşle! 
5-  Ve içine daldılar onunla (o inkarcıların) --o sağ tarafta da, o alt bölgeye-- bir toplayışla! 
6-  (Đşte), şüphesiz o (ikiyüzlü ve inkarcı) insan Yetkesine karşı mutlak pek kaypaktır. 
7-  Ve şüphesiz o buna (kendisi de) mutlak bir tanıktır (75/14-15)! 
8-  Ve şüphesiz o iyilik (=mal ve mülk) sevgisinden ötürü, mutlak pek şiddetlidir (70/21). 
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9-  Ama bilmiyor mu, deşilip çıkarıldığı zaman o kabirlerin içindekiler, 
10-  Ve açılıp sergilendiğinde o göğüslerin içindekiler; 
11-  Şüphesiz, Yetkeleri (böylelikle) onlardan, o gün (39/68-70), (yine) mutlak en haberdardır 
(6/73)! 
 
 

BÖLÜM   101 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  O çarpan felaket! 
2-  Nedir o çarpan felaket? 
3-  Ve ne idrak ettirdi sana, nedir o çarpan felaket? 
4-  (O) gün, artık olduğunda o ahali saçılmış pervaneler gibi, 
5-  Ve olduğunda o dağlar atılmış yünler gibi; 
6-  Ve ama kim ki, (o vakit böylece) ağır bastı --19 kodlu-- o “tartıları” (42/17),  
7-  (Đşte), artık o hoşnut olunan bir yaşam içindedir (69/19-24)! 
8-  Ve ama kim ki, (o vakit böylece) hafif bastı --19 kodlu-- o “tartıları” (42/17),  
9-  (Đşte), artık onun da anası o uçurumdur (69/25-32)! 
10-  Ve ne idrak ettirdi sana, nedir o? 
11-  (Böylelikle) pek kızgın bir ateştir (51/9-14)! 
 
 
 

BÖLÜM   102 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Oyalayıp aldattı sizi o çoğalma yarışı; 
2-  Ta ki ziyaret etmenize kadar o kabirleri (57/20)! 
3-  Asla; --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sol taraf için; 29/47-- ileride bileceksiniz! 
4-  Sonra, asla; --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o sağ taraf için; 29/49-- ileride bileceksiniz! 
5-  Asla; eğer (şimdi) bilseniz kesin bir bilgiyle; 
6-  Mutlaka göreceksiniz o korlu alevi. 
7-  Sonra, mutlaka (hepiniz) göreceksiniz onu kesin bir gözle de (19/71-72)! 
8-  Sonra, mutlaka --(şimdi, burada oturup üzerinde böylelikle erdemlice çalışıp çalışmadığınız 
konusunda; 2/25 X 23/63)-- mutlaka sorulacaksınız (43/44), o gün, (bu) “Armağanlardan”  
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Armağanlarına” da bir atıftır burada  
böylelikle yine, en başta: 93/11)! 
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BÖLÜM   103 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Ve (andolsun) bu Çağa; 
2-  Şüphesiz, o insan --(artık bu takdirde; 23/63-67 en sonunda böylece)-- bir kaybediş  
içindedir (2/26-27)! 
3-  Sadece (müstesna) şimdi (böylece) inanmış ve o Düzelticilikler için “çalışmış” (=19 kodlu,  
o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler Tabloları uğrunda yapılacak o Dosdoğru “çalışmalara” da 
bir atıftır böylece burada yine, en başta: 2/25-26) o kimseler (hariç); ve artık (böylece de) 
birbirlerine salık vermişler (bu) “Gerçeği” (39/41), ve (böylece de) birbirlerine salık vermişler 
(bu) kararlılığı (76/24 & 3/146-148 & ...)! 
 
 
 

BÖLÜM   104 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.       
1-  Yazıklar olsun o her --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece o sol tarafa karşı da; 29/47-- 
pek çekiştirici, --o sağ tarafa karşı da; 29/49-- pek ayıplayıcıya! 
2-  O kimse ki topladı o malı, ve saydırdı onu. 
3-  (Çünki) sanıyor ki, şüphesiz o malı --(yüce Al-lah tarafından güya böylece kuvvetle 
desteklenmiş ve kendisinden tamamen razı olunmuş biri olduğunu sanabilerek de; 74/11-15 
dünya ve ahirette)-- sürekli kılacak onu (23/55-56)! 
4-  Asla; --(gerçekte, şimdi bundan ötürü; 74/16-17 en sonunda böylece)-- mutlaka atılıverecek  
o mahvedicinin içine! 
5-  Ve ne idrak ettirdi sana, nedir o mahvedici? 
6-  Al-lahın o ateşidir, tutuşturulmuş (olan); 
7-  o şey ki (böylece de) tırmanacaktır o zihinlerin üzerine (14/42-43)! 
8-  Şüphesiz o --(şimdi, bu takdirde; 68/11-15 en sonunda böylece)-- onların üzerine kilitlenmiş 
(olacaktır); 
9-  O dikilmiş --(o vakit, artık bundan ötürü; 6/27-28 böylece sürekli olarak gözetip hapsedici)-- 
kulelerin içinde (32/20)! 
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BÖLÜM   105 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Görmedin mi nasıl yaptı (şimdi) Yetken o fil (=tank) sahiplerine? 
2-  Kılmadı mı onların o tuzaklarını (86/15) bir sapmışlık içinde? 
3-  Ve gönderdi onların üzerine o kuşları (=uçaklar) sürülerce; 
4-  boşaltıp atıyorlardı onlara o kızgın taşları (6/65)! 
5-  Ve (böylelikle) kıldı (şimdi) onları (=böyle gaddar, zorba ve despot karakterde olan  
o bazı inkarcıları; 22/72 & 60/2 & 85/4-10 & ...) yenilmiş yapraklar gibi! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  O “has kafileyi” kaynaştırdığı için; 
2-  Onları kaynaştırdığı için --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece o sol tarafta da-- o “kış,”  
ve --o sağ tarafta da-- o “yaz” yolculuğunda! 
3-  Öyleyse, artık hizmet etsinler (Batıdaki) bu (kutsal) Evin (3/96-97) Yetkesine; 
4-  O Kimse ki --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da, böylece o sol tarafta da-- doyurup  
korudu onları o “açlıktan,” ve --o sağ tarafta da-- güvenli kıldı onları o “korkudan!” -(28/57)- 
 
 
 

BÖLÜM   107 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Gördün mü (şimdi) yalanlayan o kimseyi o “Ergiyi” (=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli 
kelimeler/harfler “Ergisine” bir atıftır burada böylece yine, en başta: 48/28)? 
2-  Ve (işte), budur o kimse ki iteler o yetimi (93/6)! 
3-  Ve asla önermez yedirip doyurmayı o yoksulu (2/273)! 
4-  Öyleyse, artık yazıklar olsun o (namaza durup, Onu) destekleyicilere. 
5-  O kimseler ki, (çünki) onlar (gerçekte) o destekleyişlerinde (ne yapıp söylediklerinden) 
bihaberdirler! 
6-  O kimseler ki, onlar ancak (böylece de) gösteriş yapıyorlar (4/38)! 
7-  Ve (böylelikle de hep) menediyorlar o “Yararlılığı” (=50/25)! 
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BÖLÜM   108 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Şüphesiz Biz verdik sana --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, o üst bölgelerde, o her iki  
tarafta da-- o “çokluğu” (48/19)! 
2-  Öyleyse, artık (her daim, böylece) destekle Yetkeni (42/10), ve azmet. 
3-  Ve şüphesiz, (senin) o düşmanın; (işte), odur --şimdi, o alt bölgede de, o her iki tarafta da--                
(düşecek olan) o “yokluğa” (66/9)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  De ki: Ey o inkarcılar (74/30-31)! 
2-  (Bilin ki), asla hizmet etmem ben sizin o hizmet ettiklerinize (9/31 & 41/37 & ...). 
3-  Ve --(şu anda görünen o ki; 41/5), değilsiniz siz de hizmet edecekler --şimdi, 19 kodlu  
o Tablolarda da, böylece o sol tarafta-- benim (böylelikle de) o hizmet ettiğim (Yetkeme;  
22/77)! 
4-  Ve (bilin ki), değilim ben asla hizmet edecek sizin o hizmet ettiklerinize (9/31 & 41/37 & ...). 
5-  Ve --(şu anda görünen o ki; 41/5), değilsiniz siz de hizmet edecekler --şimdi, 19 kodlu  
o Tablolarda da, böylece o sağ tarafta-- benim (böylelikle de) o hizmet ettiğim (Yetkeme;  
22/77)! 
6-  Öyleyse, artık sizin için olsun o “erginiz” (42/21); ve benim için olsun bu “Ergim” (6/161)! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Geldiği zaman Al-lahın o yardımı, ve o (Zaferli) Açıveriş, 
2-  Ve (böylece) gördüğünde o insanları (artık) giriyorlar (iken) Al-lahın (bu) “Ergisine”  
(=19 kodlu, o ikişerli, benzeşmeli kelimeler/harfler “Ergisine” bir atıftır burada böylelikle yine,  
en başta: 48/28), --(böylece küresel çapta; 13/7)-- kitleler halinde; 
3-  Derhal an Yetkeni övgüyle, ve (böylece de) bağışlanma dile Ondan (47/19)!  
Şüphesiz O --(artık bu takdirde; 25/70-71 her daim böylece)-- en yönelip bağışlayıcıdır. 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  Kurusun o --(şimdi, 19 kodlu o Tabloların o her “iki tarafına” karşı da, böylece bu tip  
art niyetli, hastalıklı ve bozuk metotlarla; 13/33 & 5/41 & 9/37 & ... mücadele eden)-- 
o “iki eli ” o alev babasının; ve kurudu! 
2-  Zengin kılmadı onu o malı, ve (ne de) o kazandıkları (74/11-17). 
3-  Öyleyse, --(artık bu takdirde; 22/72 en sonunda böylece)-- girip yaslanacaktır bir ateşe,  
alev sahibi (olan)! 
4-  Ve --(kendisinin en yakın destekçisi konumunda olan)-- o (dişi) kişisi de odun taşıyıcısı 
(olduğu halde), 
5-  boynunda kopmaz liften bir iple! (=37/21-34) 
 
 

BÖLÜM   112 
 

*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  De ki: O Al-lahtır, --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece o sol tarafta da-- Tek (olan)! 
2-  Al-lahtır, --böylece o sağ tarafta da-- en Mutlak (olan)! 
3-  Ve asla doğurmamıştır (21/26-27), ve asla doğurulmamıştır (57/3). 
4-  Ve hiç olamaz Onun için --(şimdi, burada böylece hem de özellikle bu hususta da; 17/88)-- 
bir rakip, hiçbir kimse! 
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan. 
1-  De ki: Sığınırım (ben) o yarılıp açılan (sabahın) (6/96) o Yetkesine! 
2-  Kötülüğünden --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece o sol tarafta da, o alt bölgede--                 
o yarattıklarının! -(23/97)- 
3-  Ve kötülüğünden --böylece o sağ tarafta da, o alt bölgede-- o çökenin, karardığı zaman!  
-(17/78)- 
4-  Ve kötülüğünden --yine, böylece o sol tarafta da, o alt bölgede-- o üfürüp bozucuların  
o (nikah) bağlarına! -(2/102)- 
5-  Ve kötülüğünden --böylece o sağ tarafta da, o alt bölgede-- o kıskananın, kıskandığı zaman!  
-(2/109)-   
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*   Al-lahın adıyla, pek acıyan, en acıyan.   
1-  De ki: Sığınırım (ben) Yetkesine (7/54) (tüm) o ahalinin; 
2-  --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece o sol tarafta da-- (tek) Kralına o ahalinin! 
3-  --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da, böylece o sağ tarafta da-- (tek) Đlahına o ahalinin! 
4-  Kötülüğünden o pek sinsi fısıldayıcının; 
5-  O kimse ki (böylece) fısıldar göğüslerinin içine o ahalinin (7/20), 
6-  --şimdi, o sol tarafta da, o alt bölgede-- o “cinlerden,” ve --o sağ tarafta da, o alt bölgede--                      
o “insanlardan” --(olan o fısıldayıcı şeytanların; 6/112)! 
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