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ONUN ÜZERİNDE (kodlanmış olacaktır) “19!”                         

                  (74/30) 

Burada, bu kez de Kuran-Haber’de mevcut olan bu 7 çift Altın Harfler (=bunlar                                   

Kuran-Haber’deki o 29 özel Bölümün başında yer alan, o toplam 14 setlik çok özgün 

başlangıç harfleridir) üzerinde var olan mucizevi 19 kod & sistemine birlikte tanık olacağız,                             

bu ikinci dokümanımızda.   

Yüce Rabbimiz tarafından bu 7 çift Altın Harfler üzerinde böylelikle takdir edilip yaratılmış 

olan bu devasa “matematiksel planlama” --daha önce o ilk dokümanımızda açıkça tanık 

olduğumuz o 2 çift Altın Kelimelerle birlikte, ve akabinde-- böylelikle yine ilkin                          

Kuran-Haber’de bir Öğüt (=Zikr), ve bir Öğütsel (=Zikra) olarak da tanımlanmış olan,                          

bu 19 kod & sisteminin böylece en temelini de oluşturmaktadırlar. (lütfen, bkz. Öz-Haber 

39/23 & 74/31)                                                                                                                                                                

Ve yüce Rabbimiz burada yine bu önemli Mesaja gönülden kulak verecek, ve ardından 

böylece oturup bunun üzerinde de tüm yürekle çalışacak, ve böylelikle buna şahsen açıkça 

tanık olmuş olacak, ve bunu kendi gözleri ve kulakları ve zihinleriyle de böylelikle 

onaylamış olacak tüm erdemli inananlara büyük ödüller vadetmiştir. (lütfen, bkz. Öz-Haber 

39/23, 33-35 & 57/19)                                                                                                                                                                                 

Bu, yüce Rabbimiz tarafından yine içinde bulunduğumuz bu Son Milenyum için                        

böylelikle şimdi açığa çıkarılmış olan, O’nun dünya tarihindeki en büyük, kalıcı ve somut  

Mucizelerinden biridir. Ve bu, böylelikle bütün büyük (burada, en başta Musa & İsa &   

Davud & Muhammed) Peygamberler tarafından da netçe haber verilmiş olan                                          

o Misak Elçisi kanalıyla, onlara yüce Rabbimiz tarafından böylece vadedildiği üzere,                   

şimdi bu Üçüncü ve Son Milenyumun başında böylelikle tüm erdemli inananlara                    

Sonsuz Kurtuluş ve Mutluluğu da mutlak getirebilecek büyük bir ilahi Mesajdır! (lütfen, 

bkz. Öz-Haber 2/25-27, 62 & 74/26-31 & …)                                                                                                                      

O halde, haydi burada derhal yine bu anlaşılması gayet kolay, ama taklit edilmesi gerçekten  

imkansız olan bu ikinci devasa öncül “matematiksel planlamaya” da birlikte açıkça                          

tanık olalım; ki henüz bunun ardında ve ötesinde yer alan --dolayısıyla, belki bundan 

birazcık daha kompleks ve ileri seviyede olabilecek, ve buna binaen biraz basit ve temel 

Arapça bilmeyi de orada baştan gerektirebilecek-- o muazzam ardıl ve asıl “matematiksel 

planlamalara” (*bu en kritik konu hakkında biraz daha detaylı ve açık, kolay anlaşılır ve net bilgi sahibi 

olabilmek için, lütfen, daha sonra yine Öz-Okunuş dosyasına gidip orada tüm Giriş bölümünü, ve yine şimdi 

buradaki bu en esas konumuzla ilgili olan özellikle 23-26. sayfaları da mutlaka görmeliyiz)  
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burada şimdilik bunları bu dokümanımızda hiç hesaba katmasak dahi, burada böylelikle              

yine tüm insan, cin & uzaylı vs. kapasitesinin çok üzerinde ve ötesinde olarak (lütfen,                 

bkz. 17/88) bunları hep birlikte, her an ve daima entelektüel açıdan böylelikle yine                     

tek başına dahi burada kesin bir biçimde aciz bırakıp hezimete uğratabilecek,                                                    

ve böylelikle, yüce Rabbimizin en Bilge varlığını, ve tüm evren ve hepimizin üzerindeki                      

en Üstün kudret ve kapasitesini yine netçe gösterebilecek en somut ve büyük delillerinden                           

biri olarak, Kıyamete kadar, böylelikle tüm insanlığın gözleri önünde ikinci açık bir 

Tanık/Belge/Mucize olarak kalacaktır, içinde bulunduğumuz bu en kritik ve Son Çağda!  
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O halde, haydi burada yine ilkin 19 kodlu bu ikinci devasa öncül “matematiksel 

planlamayı,” içinde bulunduğumuz bu Son Milenyum için, yine temeliyle tarif edip                     

haber veren Kuran-Haber’deki yüce Rabbimize ait o bazı en kritik Ayetleri, ve akabinde               

o büyük Peygamberlere ait o ilgili bazı en kritik mucizevi bildirileri de kısaca ve öz olarak 

birlikte önemle görelim yine, evvela: 

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

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

--Harfler-- kapsayan bir yazılı-belge olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, ileriki kısımda yüce Rabbimizin Kuran-Haberdeki o 29 Bölümün başında yer alan                                          

o 14 setlik çok özel başlangıç Harflerini buralarda nasıl en bilgece kullanıp, sonuçta bunları bize işin en 

sonunda böylelikle nasıl --sayısal/yapısal açıdan-- benzeşmeli (=muteşabihen) ikişerli/çifterli (=mesaniye) 

altın Harfler halinde --her iki tarafta 19 ile kodlanmış olarak-- böylelikle en güzel bir yazılı-belge şeklinde 

planlayıp lutfettiğini, elbette daha sonra (inş.A) yine daha yakından ve daha geniş olarak da göreceğiz:   

Sad               &    Kaf                                                                                                                                 

 Ta-He             &              Ha-Mim                                                                                               

 Ta-Sin                &        Ya-Sin                                                                                          

 Elif-Lam-Ra            &            Elif-Lam-Mim                                                                                            

 Nun-Vav-Nun            &              Ta-Sin-Mim                                                                                              

 Elif-Lam-Mim-Ra           &   Elif-Lam-Mim-Sad                                                                             

 Ha-Mim-Ayn-Sin-Kaf           &      Kef-He-Ya-Ayn-Sad                                     

 

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

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

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

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

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

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

87- Ve muhakkak, böylelikle Biz sana verdik o ikişerlilerden/çifterlilerden (=elmesaniy) 

Yedi’yi (=seban), ve -böylece- büyük Okunuşu! (Öz-Haber 15/87) 

** Burada, öncelikle hemen dikkat edip açıkça farketmeliyiz ki, yukarıdaki Ayette kullanılan bu 

ikişerliler/çifterliler (=elmesaniy) ifadesi, yüce Rabbimiz tarafından az önce tanık olduğumuz o en temel 

Ayette de (=39/23) yine aynen böylelikle ikişerliler/çifterliler (=mesaniye) ifadesi olarak kullanılıp 

böylelikle ilkin orada netçe vurgulanmış, ve akabinde aynen böylelikle ve o en temel bağlamında öğretilmişti 

orada bizlere. O halde, burada yüce Rabbimiz şimdi de buna ek olarak Yedi (=seban) sayısını vurguluyor  

yukarıdaki bu Ayette bu ikişerliler/çifterliler (=elmesaniy) ile birlikte, ve böylelikle bize bu özel hususu 

burada daha da açıklamış, ve o devasa “matematiksel planlamasını” burada bununla daha da pekiştirip netçe 

gözlerimizin önüne --her iki tarafta “Yedi” ile-- şimdi böylece de sermiş oluyor, büyük lütfuyla:  

 

1  Sad               &    Kaf               1                                                                                                                 

2  Ta-He             &              Ha-Mim             2                                                                                 

3  Ta-Sin                &        Ya-Sin             3                                                                            

4  Elif-Lam-Ra            &            Elif-Lam-Mim            4                                                                              

5  Nun-Vav-Nun            &              Ta-Sin-Mim            5                                                                                

6  Elif-Lam-Mim-Ra           &   Elif-Lam-Mim-Sad        6                                                                    

7  Ha-Mim-Ayn-Sin-Kaf           &      Kef-He-Ya-Ayn-Sad      7                                

 

Ve ikinci olarak, biz burada yüce Rabbimizin yukarıdaki bu Ayetin sonunda bu ikişerlilere/çifterlilere 

(=elmesaniy) böylelikle ayrıca büyük Okunuş (=elQuran elazim) olarak da gönderme yaptığını                                

oradaki kontekstten derhal ve netçe anlayabiliriz. Çünki tüm bu kodlanmış çok özel altın Harfler daha sonra  

hem de böylelikle --yukarıdaki o özel sıra ve sayılarına göre-- okunmak (=quria) için irade edilmiş olmalıdır 

yüce Rabbimiz tarafından, tüm bunlar ilkin titizlikle sayılıp karşılıklı olarak “19” kodu altında o Tablomuza 

hakkıyla yerleştirildikten sonra. (buna az sonra özellikle geleceğiz: 74/26-31) Ve bu yaklaşım, o ilk 

dokümanımızda açıkça tanık olduğumuz tüm o 2 çift altın Kelimelerimiz için de aslen ve aynen geçerli 

olmalıdır, elbette. (O halde, lütfen, şimdi Öz-Haber 17/106 & 36/69 & 7/204 & 84/21-25 Ayetlerini de                          

bu bağlamda mutlaka görüp hakkıyla değerlendirmeliyiz.)                                                                                                                                  

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

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

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

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

O baki-bırakmaz,        ve O sağlam-komaz, 

               (ve ardından, sunar)                                                                                                              

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

           Tablolar                                                                                                                                 

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

                                tüm insanlık için.                                                                                                           

30-               Onun üzerinde (kodlanmıştır) “19!”  

 

** Bu bağlamda, yine ileriki kısımda o çok özel 14 setlik Harflerimizin bu kez --gramatik açıdan-- orada 

“kusurlu formları” olan:                                                                                                                                                                   

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

He (üzerinde “Te” var)                         Ya (üzerinde “Elif” var)                                                                                                                                        

          Vav (üzerinde “Elif” var)            He (üzerinde “Te” var)   

bu nedenle orada bu ilahi Söküp-Atıcı (=Seqara) sistem tarafından, her iki tarafta, böylelikle dışlanacağını                

ve eleneceğini, ama bunun ardından bize bir önceki sayfada gördüğümüz o 7 çift --gramatik açıdan--                                 

tam ve kusursuz Altın Harflerimizi net olarak, yine her iki tarafta, ve yine elbette 19 ile kodlanmış olarak,                                                      

--yukarıdaki Ayetlerde hemen akabinde yine aynen böylelikle işaret edildiği üzere-- tüm insanlık için                                

net Tablolar (=levvaahatun) şeklinde mutlak olarak sunacağını yine daha sonra tekrar daha yakından da 

(inş.A) temeliyle görüp böylelikle birlikte orada da genişçe ve hayranlıkla tanık olacağız.  

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

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

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

inansınlar, ve inananlar inanç arttırsınlar, 

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

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

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

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

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

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

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

vurgulanan o Söküp-Atıcı sistem) artık böylelikle sadece bir Öğütseldir (=Zikra)                        

tüm insanlık için! (Öz-Haber 74/26-31)   

** İlkin, yine biz buradaki bu temel Ayetlerle (74/26-31) daha önce gördüğümüz o en temel Ayet (39/23) 

arasındaki çok yakın ilişkiyi, burada yüce Rabbimiz tarafından her ikisinde de kullanılan Öğüt (=Zikr) ve 

Öğütsel (=Zikra), ve hemen sonrasında, bununla dilediğini saptırır (=yudillu), ve dilediğini iletir (=yehdi) 

gibi o ortak kritik ifadelerden derhal görebilmiş, ve akabinde yüce Rabbimizin böylelikle bu her iki                                   

en kritik ve temel Ayetlerle de bize esasen işin sonunda böylece o aynı devasa “matematiksel planlamayı”                          

temeliyle ve detayıyla tarif edip haber verdiğini buradan da yine açıkça en başta idrak edebilmiş olmalıyız, 

evvela. (lütfen, bu bağlamda hem de mutlaka tekrar bkz. Öz-Haber 39/23 = 74/26-31)                                                                                  

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

  

Bunun ardından, daha önceki o ilk dokümanımızda birlikte açıkça tanık olduğumuz                                           

tüm o diğer kritik Ayetler (özellikle de yüce Rabbimizin orada “mesel” bağlamda,                                         

O’nun katından lutfedilmiş, ve böylelikle orada bunlar üzerinde oturup gönülden çalışacak 

tüm erdemli inananların bedenlerini ve zihinlerini de ebeden besleyip güçlendirecek,                    

ve onları böylelikle ahirette O’nun rızasına ve ebedi ödüllerine de mutlak olarak 

kavuşturabilecek ilahi Meyvalara/Ürünlere (=semeretin) benzettiği, tüm o                                               

2 çift ilahi Kelimelerimiz; 2/23-27),                                                                                                                                                                           

ve akabinde, yine orada tüm o büyük Peygamberlere (=en başta, Musa & İsa & Davud &                

ve Muhammed Peygamberler) ait olan, ve yüce Rabbimizin bu kesin vadini yine tam aynı                  

tür “mesellerle” aynen müjdeleyip ve kuvvetle destekleyen tüm o mucizevi gaybi haberleri                

elbette şimdi buradaki bu 7 çift ilahi Harflerimiz açısından da aynen ve tümüyle geçerli 

olmalıdır. (lütfen, şimdi tekrar ilkin Öz-Haber 2/23-27 Ayetlerine de bakıp, bunu                               

bu bağlamda da orada böylelikle ilkin ve netçe idrak etmeliyiz.)  
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O halde, burada bu 7 çift altın Harflerimizle alakalı olarak, yine Muhammed Peygambere ait 

sadece şu iki çok enteresan gaybi mucizevi haberini  aktaracağım, ek olarak. 

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

1- Muhammed Peygamber dedi: Mehdi (=Kuran’da da haber verilen, ve hz. Peygamber 

tarafından orada da kuvvetle desteklenen o “Misak Elçisi;” bkz. Ali İmran 81 = Ahzap 7-8) 

bendendir; onun alnı düz-sağlam, ve burnu uzun-kemiklidir;                                                                      

O yeryüzünü --sol tarafta-- dirlik, ve --sağ tarafta-- adalet ile dolduracaktır, nasıl ki                        

o (daha önce) karmaşa ve kıyımla dolu olduğu gibi; ve o böylece yedi yıla melik olacaktır!  

(Ebu Davud’dan)   

2- Muhammed Peygamber dedi: Benim ümmetim içinde bir Mehdi (=o “Misak Elçisi” yine) 

olacaktır; eğer kısa tutulursa, (o icra edecektir) YEDİ, ve değilse, o (icra edecektir)              

DOKUZ! … (İbn-i Mace’den) 

 

** Öncelikle, ilkin yine yüce Rabbimizin bu Misak Elçisini ve ona tabi olacak olanları o 19 kodlu                                

devasa “matematiksel planlama” ile doğruya İleteceği (=Yehdi), ve bu nedenle bu Elçinin                                  

Muhammed Peygamber tarafından böylelikle bir Mehdi (=Allahın doğruya İletilmiş Kulu) olarak da                       

gaybi mucizevi bir tarzda en baştan böylece de haber verilmiş olduğu noktasını burada bu açıdan tekrar                   

önemle bir hatırlamalıyız; (lütfen, bu bağlamda mutlaka bkz. Kuran, Neml 93 = Ali İmran 81 & Ahzap 7-8 = 

Muddessir 26-31)                                                                                                                                         

bunun ardından, Muhammed Peygamber yukarıda bu “Misak Elçisi” ve  dolayısıyla bu açıdan bir                           

Mehdi (=Allahın doğruya İletilmiş Kulu) da olacak bu Şahsın bu mucizevi 19 kod & sisteminin o vazgeçilmez                         

(sağ & sol) iki taraflı özelliğiyle, böylece yeryüzünü şimdi bu bağlamda --sol tarafta-- dirlik (=qıstan),                           

ve --sağ tarafta-- adalet (=adlan) ile de dolduracağına burada işin bu boyutuyla da yine mucizevi bir atıfta 

daha bulunuyor olmalıdır, sonunda. (lütfen, bu bağlamda Öz-Haber 6/115 & 7/29 Ayetlerine gidip                                    

bu iki özel terimin (=qıstan & adlan) bu mucizevi 19 kodlu devasa “matematiksel planlamalarla” olan                               

çok yakın ilişkisini de mutlaka görüp idrak etmeliyiz.)       
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Ve ardından, Muhammed Peygamber yukarıdaki ikinci mucizevi gaybi haberinde yine bu “Misak Elçisi” ve  

dolayısıyla bu açıdan bir Mehdi (=Allahın doğruya İletilmiş Kulu) da olacak bu Şahısla ilgili olarak                                   

iki özel sayıyı çok özgün bir tarzda şöylece vurguluyor: 

… eğer kısa tutulursa, (o icra edecektir) YEDİ, ve değilse, o (icra edecektir) DOKUZ!  

O halde, bu bağlamda şimdi tekrar o çok özel altın Harflerimize (bunların orada mutlak hesaba dahil edilmesi  

gereken o geçerli “tam formları,” --ve bu 19 kod & sisteminin her daim asli ve vazgeçilmez bir özelliği                     

olarak (bkz. 74/28)-- orada mutlak elimine edilmesi gereken “kusurlu formlarını” da hemen akabinde,                         

ve böylece hep birlikte göz önüne aldığımızda), Muhammed Peygamberin yukarıdaki bu gaybi haberinin 

Çağımızdaki mucizevi tecellisine burada artık böylelikle açıkça ve netçe vakıf olabiliyor olmalıyız:                                

 

1  Sad                &    Kaf                1                                                                                                                 

2  Ta-He              &              Ha-Mim              2                                                                                 

3  Ta-Sin                 &        Ya-Sin              3                                                                      

4  Elif-Lam-Ra             &            Elif-Lam-Mim             4                                                                              

5  Nun-Vav-Nun             &    Ta-Sin-Mim             5                                                                                

6  Elif-Lam-Mim-Ra            &   Elif-Lam-Mim-Sad        6                                                                    

7  Ha-Mim-Ayn-Sin-Kaf            &      Kef-He-Ya-Ayn-Sad       7                                

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

8  He (üzerinde “Te”)            &  Ya (üzerinde “Elif”) 8                                            

9 Vav (üzerinde “Elif”)            &  He (üzerinde “Te”)   9 
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Ve sonra, biz burada tekrar bu 7 çift altın Harflerimizle yakından alakalı olan, ve bizi   

tekrar mucizevi şekilde bunlara da böylelikle direkt olarak iletebilen Kuran-Haber’deki               

şu kritik Ayeti de bu bağlamda burada mutlaka görüp idrak etmeliyiz: 

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

12- Al-lah o Yedi gökleri yaratan, ve yerden de yine onların benzerini (Yedi) --yapandır;                            

Emir (=bu terim aynı zamanda o 7 çift altın Harflerimizi kapsayan o özgün Kitaba (=Yazılı-Belge) dair 

yapılmış bir ilahi göndermedir; lütfen, bu bağlamda mutlaka bkz. 42/52 = 39/23 = 15/87)                                  
bunların arasında inmektedir; ta ki siz artık böylelikle bilesiniz ki, Al-lah her istenen-şey 

üzerinde bir Ölçücüdür, ve Al-lah böylelikle her istenen-şeyi kuşatmıştır Bilgice!                        

(Öz-Haber 65/12)                       

** Burada, ilkin iyi biliyor olmalıyız ki, Atmosfer, yapısal/içeriksel belirli özelliklerine göre, sonuçta Yedi 

katmanlı gökler olarak burada şu şekilde sıralanabilir: 1- troposfer 2- stratosfer 3- ozonosfer 4- mezosfer                 

5- termosfer 6- iyonosfer 7- ekzosfer,  

Ve sonra, aynı şekilde Yerküre, yapısal/içeriksel belirli özelliklerine göre, sonuçta Yedi katmanlı yerler olarak 

burada şu şekilde sıralanabilir: 1- iç çekirdek 2- dış çekirdek 3- d” tabakası 4- alt manto 5- geçiş bölgesi                   

6- üst manto 7- yer kabuğu,  

dolayısıyla, şimdi tüm bu alt ve üst Yedişer katmanlardan elbette --daha dünya kurulmazdan evvel-- en iyi 
şekilde böylelikle yaratan ve haberdar olan yüce Rabbimiz, şimdi yukarıdaki Ayette özellikle vurguladığı 
üzere, bunların arasında o çok özgün Emrini = O’nun sol ve sağ Yedişer tabakalı bu altın Harfleri:       Crust  

1  Sad               &    Kaf               1                                                                                                                 

2  Ta-He             &              Ha-Mim             2                                                                                 

3  Ta-Sin                &        Ya-Sin             3                                                                            

4  Elif-Lam-Ra            &            Elif-Lam-Mim            4                                                                              

5  Nun-Vav-Nun            &              Ta-Sin-Mim            5                                                                                

6  Elif-Lam-Mim-Ra           &   Elif-Lam-Mim-Sad        6                                                                    
7  Ha-Mim-Ayn-Sin-Kaf           &      Kef-He-Ya-Ayn-Sad      7                                

bu şekilde mucizevi devasa bir “matematiksel planlama” altında karşılıklı olarak bunların arasında indirerek, 

böylelikle burada gayet uyumlu ve pek anlamlı bir Hikmet  de sergilemiş oluyor, tüm samimi kulları için;                                                                       

ta ki böylelikle O’nun bu “doğa” üzerindeki derin bilgisi ve kudreti ve matematiksel ölçüsüne, ve ardından                

O’nun bu “kitap” üzerindeki derin bilgisi ve kudreti ve matematiksel ölçüsüne böylelikle                                       

gayet uyumlu ve ahenkli bir şekilde açıkça tanık olabilelim, ve ardından O’nun bu muhteşem Kadrini ve 

İlmini gereğince kavrayıp yüceltebilelim burada! (=65/12)                                                                                                                                                                        

 

 



Giriş            10  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ve burada, bu bağlamda ayrıca şunu da farketmeliyiz ki, yukarıda anılan bu göğe ve yere ait katmanlar                 

orada sayı bakımından böylelikle tam eşit (7 = 7) olmakla birlikte, karşılıklı hacimsel boyutları                        

bakımından akabinde hayli farklı da olabilmektedirler; ve bu durum yukarıdaki bu altın Harflerimize ait                            

o özel tabakalar açısından da bir anlamda yine benzeri şekilde ve aynen geçerlidir; onlar da orada sayı 

bakımından ilkin böylelikle tam eşit (7 = 7) olmakla birlikte, Kuran-Haberdeki karşılıklı kullanım adetleri 

bakımından akabinde yine hayli farklı da olabilmektedirler. (bu duruma az sonraki kısımda açıkça tanık 

olacağız.)                                                                                                                                         

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

e   

Ve bunun ardından, yine yüce Rabbimizin göklerde ve yerde yarattığı tüm o sayısız                  

(evrende; galaksiler, yıldızlar vs. & dünyada; bitkiler, canlılar vs. üzerindeki)                      

matematiksel olarak mükemmel ölçülüp yaratılmış tüm o harika simetri, ve akabinde 

böylelikle karşılıklı tam “eşlerin/çiftlerin,” ve ardından yine bu Kendi özel Mesajında 

böylelikle matematiksel olarak mükemmel kodlanıp planlanmış tüm bu harika simetri,                

ve akabinde böylelikle karşılıklı tam “eşlerin/çiftlerin” --burada böylelikle O’nun                                

en kudretli Varlığını, ve en üstün Bilgisini ve Hikmetini gösteren en açık ve somut deliller 

olarak-- büyük önemi,                                                                                                                                                       

ve aynı zamanda, böylelikle tüm samimi inananlara böylece muhteşem bir Öğüt (=Zikr;               
bu terim yine tüm o 2 çift altın Kelimelerimizi, ve ardından tüm o 7 çift altın Harflerimizi kapsayan o                 

Kitaba (=Yazılı-Belge) dair yapılmış en temel bir ilahi göndermedir; lütfen, bu bağlamda yine mutlaka                      

bkz. 39/23 = 15/87) hakkıyla kavrayıp böylece artık burada en temel ve geniş boyutta da 

gereğince idrak ve şükredebilmemiz için, lütfen, Öz-Haber (51/49 = 50/7-8)                                 

(36/36 = 51/20-21 & 51/49 = 12/105) Ayetlerini de şimdi bu bağlamda dikkatle inceleyip 

üzerinde gereğince tefekkür etmeliyiz.  
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                                                     7 Çift  Altın “HARFLER” 

                              (39/23 = 15/87) 

Kuran-Haber’deki tüm o en kritik ve temel Ayetleri, ve sonra o büyük Peygamberlere ait               

tüm o ilgili en kritik ve temel bazı gaybi mucizevi haberlerini de birlikte böylelikle                            

en özüyle ve aslıyla kısaca tekrar hatırlayıp burada da böylece netçe tanık olduktan sonra,                  

şimdi artık burada yine kaldığımız yerden bu ilgili ana Konumuza dönüp, böylece bu                       

19 kodlu ikinci devasa öncül “matematiksel planlamayı” yakından ve açıkça görmeye,                  

ve böylelikle yine birlikte netçe tanık olmaya başlayabiliriz, yüce Rabbin izniyle.     

O halde, şimdi burada Bölüm Bölüm giderek, bu özel Bölümler içinde mevcut olabilecek 

tüm o altın Harflerimizi (=tekrar hatırlayalım ki, bunlar Kuran-Haber’deki                                              

bu 29 özel Bölümün başında yer alan, o toplam 14 setlik çok özgün başlangıç harfleriydi)                               

işaretleyip ve böylelikle biraraya toplayıp sonunda dikkatlice saydığımızda, Kuran-Haberin                                  

en sonunda ulaşacağımız o büyük mucizevi dizayn ve sonuç şudur:   

       

                                 toplam                  toplam                                                                                                                                                                                                 

geçiş sayısı                   geçiş sayısı                                                                                                                                       

B.38  Sad     28            56    Kaf      B.57 

B.20  Ta-He    240             437    Ha-Mim        B.40    

           317       *       *      B.41 

                361      *       *      B.43 

                159      *       *      B.44 

                224      *       *      B.45 

                254             *       *      B.46                                                

B.27  Ta-Sin    118    277  Ya-Sin          B.36 

B.10          Elif-Lam-Ra  2520       10009        Elif-Lam-Mim     B.2                        

B.11     *       *       *  2519       5729       *       *        *     B.3                 

B.12     *       *       *  2403        1679       *       *        *     B.29                   

B.14     *       *       *  1205       1265       *       *        *     B.30                      

B.15     *       *       *   916        814        *       *        *     B.31 

             569      *       *        *     B.32 
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B.68 Nun-Vav-Nun      226     604             Ta-Sin-Mim        B.26 

          574               *      *      *      B.28 

B.13 Elif-Lam-Mim-Ra     1491    5366            Elif-Lam-Mim-Sad      B.7   

B.42 Ha-Mim-Ayn-Sin-Kaf     551         756            Kef-He-Ya-Ayn-Sad     B.19                               

          ______________    ______________ 

(19x…) = 12217    29450 = (19x…) 

 

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

B.20     He (üzerinde “Te”)          36      4            Ya (üzerinde “Elif”)     B.36                     

             6            *        B.19                                                               

B.68  Vav (üzerinde “Elif”)        0     26          He (üzerinde “Te”)       B.19   

 

Lütfen, dikkat edelim ki, Kuran-Haberde daha “çok sayıda kullanılmış olan” Harfleri, sağ 

tarafa, daha “az sayıda kullanılmış olan” Harfleri, sol tarafa yerleştiriyoruz, yine,                 

yukarıdaki Tablomuzda. 

Ve yine yukarıda mevcut olan o “kusurlu formları” ilkin elimine işleminin ardından, sonra 

daha yukarıdaki o toplam 14 setlik çok özel altın Harflerimizin o geçerli “tam formlarının” 

toplam geçiş sayılarını hesapladığımızda, biz artık o iki olumlu mucizevi sonuca (=19un 

tamkatı bir sayı veren o iki büyük toplam sonuç) yukarıdaki Tablomuzda, her iki tarafta, 

böylelikle sağlamca ve netçe ulaşabiliyoruz, yine! (lütfen, burada daha önceki o ilk dokümanımızda 

açıkça tanık olduğumuz o 2 çift altın Kelimelerimizde de bu aynı “elimine işlemini” --yine yüce Rabbimizin               

bu konuyla ilgili o en temel “74/26-31” Ayetlerinde böylece verdiği o açık direktifiyle-- aynı ilahi prensip ve   

o sabit gerekçe altında böylece aynen takip etmiş olduğumuzu, ve ardından orada da daha sonra o dört 

olumlu mucizevi sonuca (=19un tamkatı bir sayı veren o dört büyük toplam sonuç) her iki tarafta, böylelikle 

sağlamca ve netçe ulaşabildiğimizi mutlaka ve tekrar hatırlayalım burada.)  
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Ve burada yine tüm bunların ardından, yüce Rabbimizden verilen bazı çok önemli                                  

ek ve büyük hikmet Ayetlerini/İşaretlerini de şu şekilde burada mutlaka farkedip                      

açıkça idrak etmeliyiz yine, en sonunda:                                                                                                 

Yukarıdaki Tablomuzda, her iki tarafta, o en son ve büyük sonuçlara ulaşmamızdan evvel, 

yolumuzda ilerlerken, orada 19un tamkatı bir sayı verecek toplamlara (her iki tarafta, o altı 

çizili rakamlarda): 

=Birinci olarak, sağ taraftaki o ilk 5 (=5x1) rakamı topladığımızda,                                                                    

(oradaki o 159 dahil),                                                                                                                                                         

ve akabinde, buna karşılık sol taraftaki o ilk 10 (=5x2) rakamı topladığımızda;                                

(oradaki o 1491 dahil);  

sonra,  

=İkinci olarak, sol taraftaki o ilk 6 (=6x1) rakamı topladığımızda,                                                          

(oradaki o 2403 dahil),                                                                                                                                               

ve akabinde, buna karşılık sağ taraftaki o ilk 12 (=6x2) rakamı topladığımızda;                               

(oradaki o 1265 dahil); 

böylelikle karşılıklı harika bir matematiksel uyum ve belirli bir sıra içinde böylece ulaşmış 

oluyoruz. 

Ve bunun ardından, nihayet her iki tarafta o son rakamlarımıza ulaştığımızda,                            

görüyoruz ki, sol tarafta toplam 11 rakamımız, ve sağ tarafta toplam 18 rakamımız mevcut; 

o halde, şimdi bu durumda ise: 

=ilkin, sağ taraftaki o ilk “5” rakamımız bize 19un tamkatı olan bir toplam vermişti,                               

ve bunun hemen ardından, buna karşılık sol taraftaki o (+5) = 10 rakamımız                                             

bize 19un tamkatı olan bir toplam verdi;    

=sonra, sol taraftaki o ilk “6” rakamımız bize 19un tamkatı olan bir toplam vermişti,                       

ve bunun hemen ardından, buna karşılık sağ taraftaki o (+6) = 12 rakamımız                                         

bize 19un tamkatı olan bir toplam verdi;    

=son olarak, sol taraftaki o “11” rakamımız şimdi bize 19un tamkatı olan nihai bir toplam 

verdi,                                                                                                                                                                                         

ve bunun hemen ardından, buna karşılık sağ taraftaki o (+7) = 18 rakamımız                                       

bize 19un tamkatı olan nihai bir toplam verdi!    
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Ve yukarıdaki Tablomuzda yer alan o altın Harflerimizin --başka ana Harflerin altında 

kaldıkları için-- elimine edilmiş olan o dört “kusurlu formlarının” Tablo altında, her iki 

tarafta, eşit olarak, toplam = “36” sonucunu verdiklerini de ayrıca görmeliyiz burada.    

Ve burada ayrıca mutlaka görüp farketmeliyiz ki, daha önceki o 2 çift altın Kelimelerimizin 

sayımlarında (bunları o ilk dokümanımızın sonunda orjinal arapça Tekst üzerinde                       

açık olarak da gördüğümüz üzere), ve sonra buradaki bu 7 çift altın Harflerimizin 

sayımlarında (bunları bu ikinci dokümanımızın sonunda yine orjinal arapça Tekst üzerinde 

açık olarak da göreceğimiz üzere) biz elbette yine temelde bütünüyle aynı ve dosdoğru               

bir ilahi sayım prensibi üzere hareket ediyoruz:   

= o özgün başlangıç ifadelerinin (=bism …) bu kendi kelimelerini orada sayıma asla dahil 

etmiyoruz! 

= o özgün başlangıç harflerinin (=elif …) bu kendi harflerini orada sayıma asla dahil                    

etmiyoruz! 

bu her iki durumda da, biz sadece bunların hemen akabinde orjinal arapça Tekstte 

kullanılmış olan tüm o altın Kelimeleri ve Harfleri hiç aksatmadan ve bütünüyle sayıyoruz;                            

yüce Rabbimiz böylelikle burada bize içinde --mantıksal veya sayısal-- hiçbir çarpıklık ve 

çelişki asla barındırmayan, harika ve dosdoğru devasa iki “Matematiksel Planlamayı” 

böylece kusursuz bir şekilde ardarda lutfettiği üzere! (lütfen, bu bağlamda tekrar mutlaka 

bkz. Öz-Haber 4/82 & 18/1 & 39/28)  

 

O halde, bunun ardından, dünya ve ahirette yüce Rabbimizin katında ebeden mutlu ve ferah  

kılınacak o yüksek mertebeli kullar = “sağ-yan halkı” (=eshabu elyemin; bkz. 56/27-40) 

arasına dahil olmak isteyen tüm samimi inananlar, artık mutlaka oturup bu çok önemli                                                    

iki ilahi “Planlama” üzerinde gönülden çalışmalıdırlar, buradaki bu ilk iki kritik dokümanda 

(=Devasa Mucize 1 & 2) bu Misak Elçisi tarafından artık böylece onlara açıkça ve kolayca  

tarif edilip netçe iletildiği üzere; yüce Rabbimiz tarafından böylelikle yeryüzündeki                       

tüm milletlerden, tüm samimi inananlara en evvelden beri böylelikle bir hak olarak 

vadedildiği üzere! (lütfen, bu bağlamda tekrar bkz. Kuran-Haber 2/23-27 & 62) (ve lütfen, 

bu bağlamda ayrıca bkz. Tevrat, Tekvin 22/18-19)   
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Ve bunun ardından, dünya ve ahirette yüce Rabbimizin katında ebeden en mutlu ve ferah 

kılınacak o en yüksek mertebeli kullar “öncüler halkı” (=elsabiqun; bkz. 56/10-26)                       

arasına dahil olmak isteyen tüm samimi inananlar, artık mutlaka oturup hem de                                            

o çok önemli ve daha öte ilahi “Planlamalar” üzerinde de gönülden çalışmalıdırlar, o                 

kritik dokümanda (=Öz-Okunuş; özellikle buradaki Giriş bölümünde) yine bu Misak Elçisi 

tarafından artık böylece onlara orada açıkça ve doğruca tarif edilip, netçe iletildiği üzere;                        

yüce Rabbimiz tarafından böylelikle yine yeryüzündeki tüm milletlerden, tüm samimi 

inananlara en evvelden beri yine böylelikle bir hak olarak vadedildiği üzere! (lütfen, bu kez                   

bu daha öte bağlamda tekrar bkz. Kuran-Haber 2/23-27 & 62)   

** Ve biz burada kesinlikle bilmeliyiz ki, oradaki bu daha öte ve ileri “matematiksel planlamalar” hakkında 

şimdiden korkacak veya çekinecek hiçbir şeyimiz asla olmamalıdır. Çünki kısa sürede bazı çok temel ve basit 

arapça okunuş ve gramer kurallarını öğrendikten sonra, oradaki tüm bu ilahi “planlamalar” baştan sona hiç 

değişmeden dosdoğru ve kolay bir mantık ve prensip üzere devam etmektedirler böylece orada. Ve yukarıda  

samimi olarak beyan ettiğim gibi, bunlar üzerinde de çalışmak sonuçta yüce Rabbimizin katında erişilebilecek 

yakınlık ve mertebeler açısından büyük farklara da vesile olabilecektir. O halde, burada buna da kapasitesi 

yeterli olabilen tüm samimi inananlar, mutlaka bunlar üzerinde de çalışmalıdırlar. Ve bu hususta, ben burada 

onlara mutlaka o istisnai olarak en mucizevi olan o 74. Bölümün “matematiksel planlamasıyla” işe başlayıp, 

sonra gidebildiğimiz kadar tüm diğer Bölümlerle devam etmemizi, ve yüce Rabbimizin oradaki daimi desteği 

ve yol göstericiliği altında bunları da tümüyle tamamına erdirebilmemizi yürekten tavsiye ederim. (10/9) 

Bunu yaptığımız için, sonunda en büyük mutluluklara ve feraha da erişebilmemiz mümkün olabilecektir,                 

inşaAl-lah, dünya ve ahirette! (16/97 & 56/10-26)                                                                                                                         

* Fakat tüm bunlara kapasitesi cidden ve hiçbir şekilde yeterli olamayan, ancak bu uğurda yüce Rabbimizin               

bu hak yollarını gönülden destekleyecek ve teşvik edecek olan tüm diğer samimi inananlar da elbette                  

bundan ötürü aynı mükafatlarına kavuşabileceklerdir sonunda, inşaAl-lah, yüce Rabbimizin buradaki                         

bu büyük ilahi adaleti, ve sonsuz rahmeti ve lütfuyla. (9/91)          

 

Ve biz burada ayrıca mutlaka tekrar hatırlamalıyız ki, tüm o büyük Peygamberler                            

(=en başta, Nuh & İbrahim & Musa & İsa & Davud & ve Muhammed Peygamberler) şimdi                          

bu Misak Elçisine ve Mesajına gönülden inanıp kuvvetle destekleyeceklerdi, onların                           

her biri --daha dünya kurulmazdan evvel-- yüce Rabbimizin katında hep birlikte böylece                               

bu konuda kesin bir misak verdikleri üzere! (lütfen, bu bağlamda tekrar özellikle bkz. 

Kuran, Ali İmran 81 = Ahzap 7-8)  
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Ve bu bağlamda, onlar zaten şimdi bu Misak Elçisini ve Mesajını böylelikle netçe haber 

verip kuvvetle destekleyen tüm o mucizevi gaybi haberleriyle (bunların en kritik ve temel  

bazılarını halihazırda bu ilk iki kritik dokümanımızda açıkça görüp tanık olduğumuz üzere) 

böylelikle bu dünyada da yerine getirmiş oldular. (*Lütfen, bu bağlamda, o mucizevi Nebevi 

haberlerin tümüne, ve onların böylelikle bu Misak Elçisine ve Mesajına verdikleri tüm inanç ve desteğe 

yakından ve tümüyle tanık olabilmek için, tekrar o “Ata Peygamberler & Musa & İsa & Davud & Muhammed 

Peygamberlerin Sözleri” dosyalarını da bütünüyle ve dikkatle görmeliyiz.) 

O halde, bu Misak Elçisi ve bu hak uğurda şimdi onu izleyecek olan tüm samimi inananlar, 

bunun ardından bu büyük Peygamberlerin ahirette verecekleri o büyük desteği ve 

şefaatlerini de elbette böylece hak olarak umabilirler, orada öncelikle ve mutlaka                       

yüce Rabbimizin bu konudaki mutlak izninden sonra, elbette; özellikle de eğer halihazırda 

buradaki bu ilahi Kavl/Deyiş (=o “Matematiksel Planlamaları” içeren o çok özel --o altın 

Kelimeler & Harfler üzerine kurulu-- Deyiş/Kavl) üzerinde hakkıyla ve gönülden çalışmış 

isek. (lütfen, bu bağlamda şimdi mutlaka bkz. Öz-Haber 20/109 = 14/27)                             

Fakat bu Misak Elçisini ve yüce Rabbimizden getirdiği bu hak Mesajını şimdi nefret                              

ve cehalet üzere, baştan ve temelden, şiddetle red ve inkar edecek olanlar, bunun ardından                   

ahirette yüce Rabbimizin tüm rahmetinden, ve dolayısıyla ardından bu büyük 

Peygamberlerin tüm manevi destek ve şefaatlerinden de tümüyle mahrum bırakılmış 

olacaklardır. (lütfen, bu bağlamda şimdi mutlaka bkz. Öz-Haber 3/86-88 & 74/48-49)   

** Ama bu hassas konuda çok dikkatli olmalı, ve dolayısıyla baştan şunu kesinlikle bilmeliyiz ki, tüm şefaat 

yetkisi sadece ve bütünüyle yüce Rabbimize aittir, en başta! (lütfen, bkz. Öz-Haber 39/44) Dolayısıyla, eğer 

yüce Rabbimiz bir kimse için orada baştan izin vermezse, artık hiçbir Melek ya da Peygamber o kimse için 

bunun akabinde asla şefaatte bulunamazlar, ve bulunmazlar! (lütfen, bkz. Öz-Haber 2/255 & 53/26 & 21/28) 

Bundan ötürü, şimdi burada da herhangi bir Meleğe veya Peygambere şefaat için dua etmeye kalkmak,                                         

yüce Rabbimiz tarafından gayet tehlikeli ve sonuçta da tümden faydasız ve anlamsız bir ortak koşuculuk,                  

ve dolayısıyla, akabinde de affedilmez bir günah olarak tanımlanmış, ve şiddetle kınanmış, ve kesinlikle 

yasaklanmıştır! (lütfen, bu bağlamda mutlaka bkz. Öz-Haber 46/5 & 35/14 & 16/20-21 & 10/18 & 39/43)                                                                                                                   

Ama öte yanda, yukarıda gördüğümüz üzere, eğer yüce Rabbimiz bir kimse için orada --özellikle de şimdi  

eğer bu kimse halihazırda buradaki bu ilahi Kavl/Deyiş (=o “Matematiksel Planlamaları” içeren o çok özel 

Deyiş/Kavl) üzerinde hakkıyla ve gönülden çalışmış ise, (20/109 = 14/27)-- bundan ötürü de bu kimse için 
baştan izin verirse, akabinde onu orada bağlı olduğu o büyük Peygamberlerden birine yönlendirip, böylece 

Onun duası ve şefaatiyle bu kimsenin --şirke düşmediği takdirde (6/88)-- diğer günahlarını orada bu vesileyle 

tümden affedebilir, her daim böylelikle her birey için, ve her seferinde, en başta ancak böylelikle ve                               

öncelikle mutlak Kendi izni ve onayından geçebildiği takdirde, ilkin! (lütfen, bu bağlamda mutlaka bkz.                       

Öz-Haber 2/255 = 20/109 = 21/28)      
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Ve bunun ardından, biz tekrar Öz-Okunuş dosyasına gidip, orada Giriş bölümünde                               

27-29. sayfalarda yer alan o gayet önemli “hazırlayıcı İşaretler” konusunu da görmeliyiz; 

özellikle de, orada yüce Rabbimiz tarafından   

= Kuran-Haberin toplam 114 (=19x…) Bölümden kurulu olarak planlanmış olması; 

= Kuran-Haberin toplam 6346 (=19x…) Ayetten kurulu olarak planlanmış olması; 

= Kuran-Haberde sadece 1. ve 9. Bölümlerin o özgün başlangıç ifadesinden (=bism …)                 

ilkin yoksun bırakılıp, daha sonra birincinin hemen aynı Bölüm içinde, ve sonrakinin ise 

özellikle 19 Bölüm sonrasında buna tekrar ve özellikle kavuşturulmuş olması;                                  

ve diğerleri… 

ve böylelikle, artık burada yüce Rabbimizden gelen bu 19 kodlu devasa “matematiksel 

planlamaları,” burada özellikle 39/23 = 74/26-31 = 2/25 gibi en temel Ayetlerden,                              

ve bu asıl Misak Elçisi vasıtasıyla böylece en aslıyla ve orjinaliyle burada böylece                           

açıkça görüp tanık olduktan sonra, bunun ardından artık tüm o tarz 19 (veya bazen 7, 12, 

asal sayılar vs.) üzerine kurulmuş, ve maalesef hep insan ellerinin ürünü olan (bkz. 2/79),                 

ve dolayısıyla da elbette içlerinde daha en baştan birçok --mantıksal ve sayısal-- çarpıklık 

ve çelişkilerle dolu olan tüm bu tip sahte ve geçersiz kodlardan mutlaka uzak durmalıyız.                                                            

Bu tip insan ürünü olan birçok çarpık ve çelişkili ve dolayısıyla sahte ve geçersiz kodlar 

tarafından asla yoldan alıkonulmamalı, fakat derhal ve her daim yüce Rabbimizden verilen, 

ve dolayısıyla da elbette içinde --mantıksal ve sayısal açıdan-- hiçbir çarpıklık ve çelişki de  

asla barındırmayan bu sağlam ve gerçek 19 kodlu devasa “matematiksel planlamalar” 

üzerinde hakkıyla yoğunlaşmalıyız, (lütfen, bu bağlamda tekrar mutlaka bkz. Öz-Haber 

4/82 & 18/1 & 39/28 & 17/88), kendi sonsuz kurtuluş ve mutluluğumuz için. (39/33-34)       

Fakat bu asıl Misak Elçisinin buradaki bu çok önemli uyarısına kulak asmayıp, ama hala                                 

bu tip alelade sahte ve asılsız kodlar üretmeye, veya bunları takip etmeye ısrarla                      

devam edecek olanlar, bunun ardından bu Ayetlerde (=6/112-113) anılan kimselerle                 

aynı kategoride anılabilecek, ve burada ve ahirette de bu Misak Elçisi tarafından böylelikle 

dışlanabileceklerdir. (lütfen, bu bağlamda bkz. Öz-Haber 6/114 & 26/216)                                                                                                
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Ama şimdi bu gayet önemli uyarıya gereğince kulak verip, ardından hemen tevbe edecek                         

ve yüce Rabbimizin gösterdiği bu hak yola tabi olacak olanlar, ve bundan böyle artık sadece 

bu ilahi kaynaklı sağlam ve gerçek devasa “matematiksel planlamalar” üzerinde yoğunlaşıp 

yürekten çalışacak olanlar; yüce Rabbimiz bunların tevbelerini, umulur ki, elbette                     

kabul edecek, ve onların geçmişte yaptıkları yanlışları tümüyle silip affedebilecektir, O’nun 

buradaki bu kritik Mesajına ve Elçisine derhal kulak verip kendilerini buna göre artık 

gereğince düzelttikleri için. (lütfen, bu bağlamda bkz. Öz-Haber 39/33-35 & 25/70-71)    

Ve burada tüm samimi inananları şu hususta da şahsen ve mutlaka uyarmalıyım ki,  

Reşadın çalışmaları içinde de maalesef birçok asılsız 19 manipulasyonları da mevcut olup, 

bunlar temelde şeytanın o hak Elçi üzerindeki yer yer sinsi etki ve görünmez 

müdahelelerinden kaynaklanmış olmalıdır. (lütfen, bu bağlamda mutlaka bkz. Öz-Haber 

22/52) Ancak o ilk kritik dokümanda da açıkça vurgulamaya çalıştığım gibi,                        

yüce Rabbimiz şimdi tüm o sinsi şeytani etki ve görünmez müdaheleleri burada                                   

bu asıl Misak Elçisi vasıtasıyla düzeltip, akabinde Ayetlerini/İşaretlerini böylelikle                        

tam olarak tesis edebilecektir, daha önce de nasıl ki Musa Peygamber vasıtasıyla                      

şeytanın Harun Peygamber üzerindeki o bazı sinsi etki ve görünmez müdahelelerini 

düzeltip, akabinde Ayetlerini/İşaretlerini böylelikle tam olarak orada da tesis edebildiği 

gibi. (lütfen, bu bağlamda bkz. Öz-Haber 22/52-55 & 20/92-98)                                                                                              

Ve böylece, bu asıl Misak Elçisi şimdi o “yol hazırlayıcı” salih Elçi Reşadın birçok temel 

doğrularını da hak üzere daha da doğrulayıp genişleterek, yüce Rabbimizin izniyle, bunları 

en orjinal Tekst üzerinde, en doğru ve en gerçek halleriyle ortaya çıkarıp netçe tüm 

insanlığın gözleri önüne doğrulukla koyabilecektir, buna daha önceki o “2 çift altın 

Kelimelerimiz,” ve sonra buradaki o “7 çift altın Harflerimiz” konularında böylelikle açıkça 

tanık olduğumuz üzere. Ve Reşad, şeytanın daha önceki o sinsi etki ve görünmez 

müdahelelerinden ötürü, umulur ki, elbette sorumlu tutulmayacak, fakat yüce Rabbimiz 

tarafından --O’nun bu konudaki ezeli vadi üzere; (37/181)-- mutlak affedilip Cennete 

alınmış olacak, ve akabinde buradaki bu asıl Misak Elçisi ile birlikte, beraberce ve ebeden 

salih Elçiler arasında anılabileceklerdir, daha önce yine Musa ve Harun Peygamberler 

durumunda olduğu gibi. (lütfen, bu bağlamda bkz. Öz-Haber 37/181 & 27/10-11 & 48/2)                          

Fakat bu asıl Misak Elçisini ve Mesajını şimdi tüm bu güçlü İlahi haberlere, ve o ilk 

dokümanımızda netçe tanık olduğumuz tüm o güçlü Nebevi haberlere rağmen, hala ısrarla 

tanımayıp inatla reddedecek olanlar, bundan ötürü elbette muhakkak sorumlu tutulacaklar, 

ve bu inkarları nedeniyle, sonunda yüce Rabbimizin katında pek ağır bir bedel ödemek 

zorunda da kalabileceklerdir! (lütfen, bu bağlamda mutlaka tekrar bkz. 22/52-55 & 3/179)                                                                                                                             



Giriş            19  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

O halde, ek ve son olarak, burada Davud Peygamberden ve (Reşadın da birçok zaman                        

özellikle referans verdiği, Tevratın ardındaki) o Malakiden şu en kritik Nebevi haberleri de 

burada doğrulukla aktaracağım, ta ki bundan böyle hiçbir samimi inananın bu asıl                   

Misak Elçisini ve Mesajını hala tanımamak için, yüce Rabbimizin katında hiçbir mazereti 

olmasın:  

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

6- Rabbin sözleri pak olan Sözlerdir; onlar “gümüştür,”                                             

---------------------------------------            böylece           ----------------------------------------                         

tasfiye edilmiş olan;             dünyaya açık olan;         yedi kat arıtılmış olan!                                                                                                                              

(Zebur-Mezmurlar 12/6)  

1- İşte, şimdi Ben o Elçimi (=Reşad) gönderiyorum, önümde Yol hazırlaması için;                             

Ve sonra, umulmadık bir anda Mabede gelecektir o aradığınız Öğretici, ve o                      

arzuladığınız “Misak Elçisi.” Evet, o böylece gelecektir, diyor orduların Rabbi!                                                                      

2- Ama onun geldiği güne kim dayanabilir? Ve o göründüğünde, kim durabilir?                            

Çünki o tasfiye edenin ateşi gibi, ve çırpıcının kül suyu gibi olacaktır.                                                               

3- O böylece (yukarıda Zeburda, Davud Peygamberin halihazırda böylece vurguladığı üzere, 

Rabbin o Sözleri önünde) oturacak (ve onları)           

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

tasfiye edecektir,                ve arıtacaktır!                                                                                                                              

O, böylelikle Levi oğullarını arıtacaktır; onları --o sol tarafta-- “altın” gibi, ve --o sağ                 

tarafta-- “gümüş” gibi tasfiye edecektir, ta ki onlar artık Rabbe böylece doğrulukla 

takdimeler (=erdemli çalışmalar) arzedebilsinler! (Malaki 3/1-3) 

** Şimdi, bu asıl Misak Elçisinin nasıl yüce Rabbimize ait o çok özel Sözler önünde oturup, bunları                                    

O’nun emri ve gözetimi altında --her iki tarafta-- böylece öncelikle tasfiye edip ve arıtıp, hemen ardından da 

o safi 2 çift altın Kelimeleri, ve sonra o safi 7 çift altın Harfleri, yüce Rabbimizin büyük inayetiyle, tüm 

dünyaya açık olarak, böylelikle netçe sunabildiğine detaylıca tanık olmuştuk. (lütfen, bu bağlamda mutlaka 

tekrar bkz. 74/26-31; ve bunun ardından, yüce Rabbimizin Kitabında yukarıda Zeburda da böylece evvelden 

beri verilmiş bu İlahi “mesel” (=sembolik anlatım içeren gaybi haber) ile temelde tamamen aynı olan başka 

bir İlahi “mesele” de (=sembolik anlatım içeren gaybi haber) tanık olabilmek için, lütfen ayrıca bkz.                        

Kuran-Haber 13/17), yukarıda Davud Peygamberin bu Misak Elçisi ve Mesajı hakkında mucizevi olarak 

Zeburda önceden böylelikle haber verip, ardından Malakide bunun yüce Rabbimiz tarafından daha da 

açıklanıp kuvvetli bir şekilde böylece en evvelden beri ortaya konulduğu üzere!                             

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



Giriş            20    

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Bu bağlamda, biz ayrıca o yaklaşmakta olan Saatin, bunun hemen öncesinde böylelikle  

yüce Rabbimiz tarafından verilen, o en önemli işaretlerinden biri olan o “Ay’ın yarılması” 

kritik olayında:  

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

1- Saat yaklaştı; ve Ay yarıldı (=enşaqqa)! (Öz-Haber 54/1)                                                                                                         

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

9 Ekim 2009 tarihindeki, Nasa tarafından gerçekleştirilen o Ay’ın bombardımanı ve 

akabinde Ay’ın (yüzeyinin) böylelikle yarılması 

** Çünki bu aynı kökten gelen şeqaqna (=yardık) fiili Kuran-Haberde ayrıca bu kez yüce Rabbimiz tarafından burada                 

Yerin bu kez de yağmur bombardımanına tutulup böylelikle akabinde Yer’in (yüzeyinin) yarılması olayı için burada dahi                

aynen böylece kullanılmıştır. (80/25-26) 

yaklaşmakta olan Saatin de böylelikle haberciliğini yapmış olan bu tarihi olayın hemen 

akabinde Ay’ın yüzeyinden bir “çift” duman da yükselmişti;                                                                                         

Dolayısıyla, yüce Rabbimiz tarafından bunun akabinde böylelikle yakın gelecek için 

vadedilmiş olan o büyük göksel Duman afeti hadisesinde de (lütfen, bkz. Öz-Haber                  

44/10-11) yüce Rabbimiz bunu da yine burada bir “çift” (veya belki birkaç “çift”) kaynaklı 

Duman halinde de gönderebilir --eğer mutlak böyle dilerse-- yeryüzünde o irade edilmiş 

ana bölgeye, belki yine gökten bir çarpış (52/44), veya belki yine yersel bazı kaynakları 

veya araçları kullanarak (6/65),                                                                                                                                            

böylelikle bize yine buradaki bu daima tam ve mükemmel “çiftlerden” kurulu bu iki devasa                              

ilahi “planlamasını” da, buradaki en kritik İşaretleri olarak böylelikle tekrar ufuklarda da 

belki böylece de tekrar önemle bir hatırlatmak için (51/49 & 41/53), ta ki akabinde o 

göksel Dumanla en çok etkilenmiş olacak o ana bölgedeki, ve yeryüzündeki tüm diğer 

insanlar da böylece artık bunun ardından --vakit daha sonra, artık iyice ve çok geç 

olmadan-- burada hemen tevbe edip son kez burada O’na dönebilme fırsatı o vakit belki 

bulabilsinler! (lütfen, bu bağlamda mutlaka tekrar bkz. Öz-Haber 44/10-16)  
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Ve sonra, yakın bir gelecekte, yeryüzündeki bütün halklar burada yüce Rabbimizden gelen 

bu “mutlak Gerçeği” artık burada nihai olarak görüp, akabinde büyük sayılarda ve dalgalar 

halinde, bu Son Milenyumda yüce Rabbimiz tarafından böylelikle seçilip tayin edilmiş olan 

bu açıdan yeryüzündeki bu en mübarek Şehre (=Bekke/Tucson) gelerek (lütfen, bu 

bağlamda bkz.  Öz-Haber 3/96-97 & 110/1-3) burada böylelikle yüce Rabbimizin büyük 

inayetini ve lütfunu,                                                                                                                                                                                

ve akabinde, o büyük Peygamberlerin (en başta, Nuh & İbrahim & Musa & İsa & Davud &                      

ve Muhammed Peygamberler) --daha önce gördüğümüz bağlamda ve anlamda-- tam onay 

ve manevi desteklerini de gönülden burada --sadece O’na yönelerek-- arayıp bulabilsinler, 

dünya ve ahiret için! (lütfen, bu bağlamda ayrıca mutlaka bkz. Zebur-Mezmurlar                            

84/6 = 55/7-8 = 22/27)  

 

 

(* Ve bunun ardından, “Fevkalade Bir Mucize” başlıklı 3. kritik dokümanımızda, yüce Rabbimizden verilen,                

ve bu kez de Tek ve Çift sayıları esas alarak, bunları yine 19 kodu altında, ve elbette yine o                                  

muazzam “çiftlerden,” olağanüstü bir hikmetle ve bilgelikle kurulup planlanmış olarak bize lutfeden,                                         

o 3. harikulade öncül “matematiksel planlamasına” yakından bakıp, yine birlikte ve hayranlıkla tanık olacağız, 

inşaAl-lah, orada.)  
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O halde, burada bu ikinci kritik dokümanımızın sonunda, şimdi tüm bu 7 çift altın 

Harflerimizin sayımlarını o Kuran-Haber (=orjinal Arapça nüshası: El-Haberu) tekstinde, 

bu Misak Elçisine böylece doğrulukla dikte edilmiş halde (lütfen, bu bağlamda bkz. 98/2-3)                           

bunların herbiri renkli olarak ayrı ayrı işaretlenip iyice vurgulanmış şekilde açıkça  

sunacağım izleyen sayfalarda, Bölüm Bölüm giderek. 

Öyleyse, artık Selam ve sonsuz Esenlik burada bu kritik Son Çağda bu en önemli ilahi 

Mesaja kulak verip, ve ardından böylece samimi bir yürekle oturup bunun üzerinde de 

erdemlice çalışacak, ve böylelikle burada bunu kendi kulakları ve gözleri ve zihinleriyle de 

onaylamış, ve böylelikle şahsen tanık da olmuş olacak tüm o erdemli inananların üzerine 

olsun yine, yüce Rabbimizin katında, hepimizin sonsuz kurtuluş ve mutluluğumuz için, 

ebeden! (Lütfen, bu bağlamda tekrar mutlaka bkz. Öz-Haber 39/23, 33-35 & 74/26-31 & 

2/25-26) 

 

                                            Metin/Misak Elçisi 

 

 

 

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

** Bundan sonra, yine “İlyas” lakabını da taşıyabilecek o nihai ve son “yol hazırlayıcı” Elçi (=Bünyamin 

soyundan olabilecek), ve bunun hemen ardından gelip yine “İnsanOğlu” lakabını da taşıyabilecek o nihai ve 

son “Misak Elçisi” (=Yusuf soyundan olacak; lütfen, bu bağlamda ayrıca mutlaka bkz. Öz-Haber 18/83-98)    

pek büyük ihtimalle yine bu Üçüncü ve Son Milenyumun ortalarına veya sonlarına doğru, yine böylelikle 

ardarda çıkıp, o vakit yüce Rabbimizden onlara verilecek o nihai ve son “Kurtuluş Mesajını” getirinceye kadar, 

burada böylelikle açıkça tanık olduğumuz bu “Kurtuluş Mesajı” yeryüzündeki tüm samimi inananları dünya 

ve ahirette yüce Rabbimizin rızasına, ve sonunda O’nun katındaki pek yüksek mertebelere, ve o büyük 

Peygamberlerinin yanında ve yakınında onlara komşular olarak, ebedi mükafatlara ulaştırabilecek tek ve               

en geçerli bir İlahi Mesaj olarak, yüce Rabbimizin izniyle, böylelikle nesilden nesile, dimdik ayakta kalmaya                                 

ve böylece büyük bir ışık saçmaya devam edecektir! (lütfen, bu bağlamda ayrıca mutlaka bkz. Öz-Haber                 

33/7-8) (Tevrat, Tekvin 49/10 = 26)                                                                                                                                                                         

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

 


