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     O BÜYÜK “ANTLAR!”                                                                                            

            (56/75-82 & 81/15-29) 

Burada, yine Kuran-Haberde, yüce Rabbimizin bu kez de tüm bu büyük ilahi “Antları”                       

ilkin nasıl böylece burada en özgün bir tarzda birer birer ve Şahsen ant edip,                                               

akabinde, böylelikle bunların tümünü en Bilgece ve en Erklice burada yine nasıl “19” kodu 

altında en harika bir tarzda, böylece yine tam karşılıklı ve iki taraflı olarak, en mükemmel 

bir ölçüyle bu muazzam “kavuşturucu Planlaması” altında, tam olarak hesaplayıp kodlamış 

olduğuna büyük bir hayranlıkla tanık olacağız yine, birlikte.    

Yüce Rabbimiz burada, daha önceki tüm o dokümanlarımızda açıkça ve detaylıca tanık 

olduğumuz tüm o muhteşem Planlamalarında kullanmış olduğu, ve zaten O’nun bu             

en mucizevi 19 kod & sisteminin baştan beri ve her daim böylelikle hiç değişmez vasfı olan                

bu en temel prensip ve kuralları (bu bağlamda, lütfen, tekrar Kuran-Haber 74/26-31 

Ayetlerini mutlaka hatırlayalım) buradaki bu muazzam “kavuşturucu Planlamasında” da                         

yine aynen ve böylece kullanarak, böylelikle burada bize yine gayet kritik ve önemli                                    

şu Mesajları da, en sonunda, böylece ehemmiyetle hatırlatıp iletmiş olmaktadır:       

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

75- Al-lah şöyle dedi: Öyleyse, Ben ant ederim, --şimdi, böylece buradaki o Tablolarda da,                   

o sol tarafta-- o Yıldızların --böylece buradaki o Tablolarda da, o sağ tarafta-- o Konuş-Yerlerine!  

76- Ve eğer düşünüp-bilirseniz, şüphesiz bu, büyük bir anttır!                                                    

77- Şüphesiz o, (bunun ardından, böylece) onurlu bir --matematiksel-- “Okunuştur,”                                          

78- korunmuş bir Yazılı-Kayıt içindedir!                                                                                                            

79- Ona (orada, gökteki o Saklı Levhada; 85/21-22) o Temiz olan (Meleklerden) başkası 

dokunamaz.               

80- Alemlerin Rabbinden bir indirilmedir (=böylece artık bir nüshası da burada, yeryüzündedir!)   

81- Fakat siz bu --matematiksel-- “Anlatıyı” (=el-Hadis; bu özel terim, burada yine yüce Rabbimize ait                    

--ve en başta böylece her zaman mükemmel ikililer/eşler (=mesani) olarak yaratılıp takdir edilmiş olan--                                     

19 kodlu, bu muhteşem Planlamasına da böylelikle yine ilkin ayrı ve müstakil bir “Yazılı-Belge/Kitaben,”                                           

ve akabinde de, böylece yine aslen en güzel bir “Anlatı” (=el-Hadis) olarak atıf yapan en temel ve özel                  

bir terimdir Kitapta böylece, en başta; 39/23 = 74/26-31) hala hafife mi alacaksınız?                        

82- Ve bu rızkınızı da hala yine yalanlamaktan ibaret mi kılacaksınız?                                                                                  

………  

(Kuran-Haber 56/75-82)          

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

 



Kavuşturan Mucize          2   

______________________________________________________________________________________________________________________________   

  

O halde, şimdi ilkin, yine Kuran-Haberde bu bağlamdaki en kritik ve temel şu Ayetleri de 

görerek başlayalım birlikte, şöylece: 

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

15- Al-lah şöyle dedi: Öyleyse, Ben ant ederim, --şimdi, böylece buradaki o Tablolarda da,                   

o sol tarafta-- o Sinenlere (=el-Hunnes),           

16- ve --buradaki o Tablolarda da, o sol tarafta-- o Akıp-Gidenlere (=el-Cevar)     

--buradaki o Tablolarda da, o sağ tarafta-- o Dolaşanlara (=el-Kunnes)!                        

17- Ve yine --buradaki o Tablolarda da, o sol tarafta-- o Geceye (=el-Leyl), karardığında,   

18- ve --buradaki o Tablolarda da, o sağ tarafta-- o Sabaha (=el-Subh), ağardığında!                      

19- Şüphesiz o, (bunun ardından, böylece) onurlu bir -Melek- Elçinin (=Cebrail)                                

(getirip ilettiği) --matematiksel-- bir “Deyiştir;”                                                                                                       

20- çünki o (=Cebrail) o Arşın Sahibi (=Al-lah) katında bir kuvvet sahibidir.                                           

21- (Bu açıdan, orada kendisine tüm melekler ve insanlar tarafından) itaat edilen ve 

güvenilendir. 

22- O halde, sizin bu arkadaşınız (=hz. Muhammedin o vadedilen torunu, o “Misak Elçisi”) 

burada bir cinlenmiş değildir;          

23- Çünki o onu apaçık bir ufukta görmüştür.         

24- Öyleyse, o bu gayb-haberini gizleyip saklayacak olamaz.       

25- Ve o asla kovulmuş Şeytanın bir “Deyişi” değildir!         

26- Öyleyse, hala nereye kaçacaksınız?           

27- O böylelikle tüm alemler için --matematiksel-- bir “Öğüttür” (=Zikr; bu özel terim, burada yine 

yüce Rabbimize ait --ve en başta böylece her zaman mükemmel ikililer/eşler (=mesani) olarak yaratılıp 

takdir edilmiş olan-- 19 kodlu, bu muhteşem Planlamasına da böylelikle yine ilkin ayrı ve müstakil                             

bir “Yazılı-Belge/Kitaben,” ve akabinde de, böylece yine aslen en sağlam bir “Öğüt” (=Zikr) olarak da                       

atıf yapan en temel ve özel bir terimdir Kitapta yine böylece, en başta; 39/23 = 74/26-31).                                                                                 

28- Sizden artık -böylece- dosdoğru ilerlemek isteyenler içindir!     

………                                                                                             

(Kuran-Haber 81/15-28)                                                                               

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

O halde, şimdi yüce Rabbimizin yukarıdaki bu en kritik ve temel Ayetlerin en başında ettiği 

bu büyük Ant üzere, yukarıda anılan tüm bu en özgün “ant edilmiş” terimleri, aşağıda 

Tablomuza ilkin aynen böylece yerleştireceğiz:   
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o Sinenler      o Dolaşanlar   

 (=el-Hunnes)     (=el-Kunnes)  

o Akıp-Gidenler          

 (=el-Cevar)                                                         

o Gece       o Sabah     

 (=el-Leyl)     (=el-Subh)  

 

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

75- Al-lah şöyle dedi: Öyleyse, Ben ant ederim, --şimdi, böylece buradaki o Tablolarda da,                   

o sol tarafta-- o Yıldızların (=el-Nucum) --böylece buradaki o Tablolarda da, o sağ tarafta--                                      

o Konuş-Yerlerine (=biMevaki)!            

76- Ve eğer düşünüp-bilirseniz, şüphesiz bu, büyük bir anttır!                                                                                                   

(Kuran-Haber 56/75-76)          

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

O halde, şimdi yüce Rabbimizin yukarıdaki bu en kritik ve temel Ayetlerin en başında ettiği 

bu büyük Ant üzere, yukarıda anılan tüm bu en özgün “ant edilmiş” terimleri, aşağıda 

Tablomuza şimdi yine aynen böylece yerleştireceğiz:   

 

o Konuş-Yerleri   

 (=el-Mevaki) 

o Yıldızlar            

(=el-Nucum)  
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====================             

40- Al-lah şöyle dedi: Öyleyse, Ben ant ederim, --şimdi, böylece buradaki o Tablolarda da,                   

o sağ tarafta-- o Doğuların (=el-Meşarik) ve --buradaki o Tablolarda da, o sol tarafta-- o Batıların 

(=el-Meğarib) --ve yine buradaki o Tablolarda da, o sağ tarafta-- bu Yetkesine (=biRabbi);                                 

şüphesiz ki, Biz böylece güç yetirenleriz …   

(Kuran-Haber 70/40)          

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

O halde, şimdi yüce Rabbimizin yukarıdaki bu en kritik ve temel Ayetin en başında ettiği                

bu büyük Ant üzere, yukarıda anılan tüm bu en özgün “ant edilmiş” terimleri, aşağıda 

Tablomuza şimdi yine aynen böylece yerleştireceğiz:   

Yetke     

 (=Rabb) 

o Batılar      o Doğular     

(=el-Meğarib)     (=el-Meşarik)                

 

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

1- Al-lah şöyle dedi: Öyleyse, Ben ant ederim, --şimdi, böylece buradaki o Tablolarda da,                                   

o sağ tarafta-- o Kalkış-Vakti (=el-Kıyamet) --buradaki o Tablolarda da, o sağ tarafta--                                    

Günü (=biYevm) üzerine!             

2- Ve Ben ant ederim, --şimdi, böylece buradaki o Tablolarda da, o sol tarafta-- o Kınayıcı-Kişinin 

(=el-Levvamet) --buradaki o Tablolarda da, o sol tarafta-- o Canı (=el-Nefs) üzerine! …    

(Kuran-Haber 75/1-2)         

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

o Gün    

 (=el-Yevm) 

o Kınayıcı-Kişi    o Kalkış-Vakti                   

(=el-Levvamet)     (=el-Kıyamet) 

o Can             

(=el-Nefs)                    
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====================              

16- Al-lah şöyle dedi: Öyleyse, Ben ant ederim, --şimdi, böylece buradaki o Tablolarda da,                   

o sol tarafta-- o GünBatımına (=el-Şafak);           

17- ve --buradaki o Tablolarda da, o sol tarafta-- o Geceye (=el-Leyl), ve topladığına;     

18- ve --buradaki o Tablolarda da, o sağ tarafta-- o Aya (=el-Kamer), toparlandığında! …      

(Kuran-Haber 84/16-18)           

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

O halde, şimdi yüce Rabbimizin yukarıdaki bu en kritik ve temel Ayetlerin en başında ettiği 

bu büyük Ant üzere, yukarıda anılan tüm bu en özgün “ant edilmiş” terimleri, aşağıda 

Tablomuza şimdi yine aynen böylece yerleştireceğiz:   

o GünBatımı                                          

 (=el-Şafak)     

o Ay     

 (=el-Kamer) 

** Burada mutlaka farketmeliyiz ki, yukarıda anılan (=o Gece) terimini zaten daha önce bu Ayette (=81/17)  

idrak edip halihazırda Tablomuza yerleştirmiştik. 

 

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

1- Al-lah şöyle dedi: Öyleyse, Ben ant ederim, --şimdi, böylece buradaki o Tablolarda da,                                     

o sol tarafta-- bu Şehir (=el-Beled) üzerine!            

2- Ve sen bu Şehirde oturmakta iken.           

3- Ve --buradaki o Tablolarda da, o sağ tarafta-- o Doğurana (=Valid), ve doğurduğuna! …         

(Kuran-Haber 90/1-3)           

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

o Şehir     o Doğuran    

 (=el-Beled)      (=el-Valid) 

** Burada mutlaka şunu açıkça görüp iyice idrak etmeliyiz ki, biz yukarıda sadece yüce Rabbimiz tarafından                       

özel olarak üzerlerine “ant edilmiş” olan tüm o (başlarında “el” takısı olabilen/alabilen) en özel “isimleri” 

hassaten ve doğrulukla Tablomuza dahil etmeliyiz; bunun önünde veya akabinde gelen o hiçbir genel fiil, 

zamir, edat (=ma/ne, vesaka/topladı, velede/doğurdu, haza/bu, vs.) formlarını hiçbir zaman bu en özgün 

hesaba dahil etmiyoruz bundan ötürü bunların hiçbirinde.  
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====================             

1- Al-lah şöyle dedi: Öyleyse, (Ben ant ederim,) --şimdi, böylece buradaki o Tablolarda da,                                 

o sağ tarafta-- o GünDoğumuna (=el-Fecr);          

2- ve --buradaki o Tablolarda da, o sol tarafta-- o Gecelere (=Leyal) --buradaki o Tablolarda da,                                 

o sol tarafta-- On (=Aşr) olan;            

3- ve --buradaki o Tablolarda da, o sol tarafta-- o Çifte (=el-Şefi), ve --buradaki o Tablolarda da,                                 

o sağ tarafta-- o Teke (=el-Vetri);            

4- ve --buradaki o Tablolarda da, o sol tarafta-- o Geceye (=el-Leyl), geçip giderken!     

5- Öyleyse, şimdi bu (yukarıda anılan terimlerin) içinde açık bir ant yok mudur, şimdi 

(burada) o Anlayış (=Hicr) sahibi için de? …                                                                                                                                

(Kuran-Haber 89/1-5)          

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

O halde, şimdi yüce Rabbimizin yukarıda bu en kritik ve temel Ayetlerin en sonunda verdiği 

bu büyük Ant üzere, yukarıda anılan tüm bu en özgün “ant edilmiş” terimleri, aşağıda 

Tablomuza şimdi yine aynen böylece yerleştireceğiz:   

 

o GünDoğumu   

 (=el-Fecr) 

o Geceler                            

(=el-Leyal) 

o Çift       o Tek      

(=el-Şefi)       (=el-Vetri) 

o On       o Anlayış     

(=el-Aşr)     (=el-Hicr) 
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====================            

38- Al-lah şöyle dedi: Öyleyse, Ben ant ederim, --şimdi, böylece buradaki o Tabloların altında da,                                 

o sağ tarafta-- o neye ki görüyorsunuz (=tubsirun),        

39- ve --buradaki o Tabloların altında da, o sol tarafta-- o neye ki görmüyorsunuz (=la tubsirun)! …  

(Kuran-Haber 69/38-39)          

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

O halde, şimdi yüce Rabbimizin yukarıdaki bu en kritik ve temel Ayetlerin en başında ettiği 

bu büyük Ant üzere, yukarıda anılan bu iki en özgün “ant edilmiş” terimleri, aşağıda                  

bu kez Tablomuzun altına --bu husustaki o en kritik ve temel bu Ayetin (=74/28) o en açık 

işareti üzere yine, elbette, (bunu birazdan ve tekrar göreceğiz -inş.A- daha yakından da)--

şimdi, son olarak, yine aynen böylece yerleştireceğiz: 

  

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

görmüyorsunuz      görüyorsunuz                   

(=la tubsirun)         (=tubsirun) 

 

** Burada bu açıdan mutlak dikkat edip ayrıca şunu da farketmeliyiz ki, yukarıda içinde aslen “görmüyor” 

olduğumuz o (=GünBatımı, Gece, vb.) terimler yine Tablomuzun o sol tarafında; ve içinde aslen “görüyor” 

olduğumuz o (=GünDoğumu, Sabah, vb.) terimler de zaten yine Tablomuzun o sağ tarafında, böylece                                   

bu iki özgün “elenmiş” terimin tam yukarılarında yer almış olmaktadırlar.  
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O halde, burada şimdi, Kuran-Haberde yüce Rabbimiz tarafından böylelikle                                       

en Bilgece ve hesaplıca anılıp zikredilmiş olan tüm bu en özgün “ant edilmiş” terimleri                     

aşağıda tüm Kuran-Haber boyunca --Bölüm/Ayet numaralarıyla-- böylece birer birer 

görelim yine, ilkin, birlikte:  

 

Yetke (=Rabb)             

toplam 84 kez anılmış;   

1/2    7/122  23/116 26/145 37/5  43/46  56/80  

2/131   10/10  26/16  26/164 37/5  43/82  59/16  

5/28    10/37  26/23  26/180 37/87  43/82  69/43  

6/45    13/16  26/24  26/192 37/126 44/7  70/40  

6/71    17/102 26/26  27/8  37/180 44/8  73/9  

6/162   18/14  26/28  27/26  37/182 45/36  78/37  

6/164   19/65  26/47  27/44  38/66  45/36  81/29  

7/54    20/70  26/48  27/91  39/75  45/36  83/6  

7/61    21/22  26/77  28/30  40/64           51/23             106/3                                           

7/67    21/56  26/98  32/2  40/65  53/19  113/1  

7/104   23/86  26/109 34/15  40/66  55/17  114/1  

7/121   23/86  26/127 36/58  41/9  55/17  6/164 

o Can (=el-Nefs)            

toplam 9 kez anılmış;   

5/45    12/53  75/2          

5/45    17/33  79/40          

6/151   25/68  89/27 

Can (=Nefs)              

toplam 66 kez anılmış;     

2/48    3/145  6/158  13/42  23/62  39/6  81/14  

2/48    3/161  6/164  14/51  28/19  39/56  82/5  

2/72    3/185  7/42  16/111 28/33  39/70  82/19  

2/123    4/1  7/189  16/111 29/57  40/17  82/19   
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2/123   4/4  10/30  18/74  31/28  45/22  86/4  

2/233   5/32  10/54  18/74  31/34  50/21  91/7  

2/281   5/32  10/100 20/15  31/34  59/18    

2/286   6/70  11/105 20/40  32/13  63/11    

3/25    6/98  12/68  21/35  32/17  65/7    

3/30  6/152  13/33  21/47     36/54  74/38    

 

o Akıp-Gidenler (=el-Cevar)           

toplam 3 kez anılmış; 

42/32  55/24  81/16 

Konuş-Yerleri (=Mevaki)           

toplam 1 kez anılmış; 

56/75     

 

o Batılar (=el-Meğarib)           

toplam 1 kez anılmış; 

70/40 

o Doğular (=el-Meşarik)           

toplam 2 kez anılmış; 

37/5  70/40 

Doğular (=Meşarik)             

toplam 1 kez anılmış; 

7/137   
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o Şehir (=el-Beled)            

toplam 5 kez anılmış; 

7/58  14/35  90/1  90/2  95/3 

Şehir (=Beled)             

toplam 4 kez anılmış; 

2/126  7/57  16/7  35/9 

Doğuran (=Valid)             

toplam 2 kez anılmış; 

31/33  90/3 

 

On (=Aşr)              

toplam 7 kez anılmış; 

2/234  7/142  20/103 89/2        

6/160  11/13  28/27 

o Anlayış (=el-Hicr)             

toplam 1 kez anılmış; 

15/80 

Anlayış (=Hicr)             

toplam 4 kez anılmış; 

6/138   25/22   25/53   89/5 

 

o Yıldızlar (=el-Nucum)            

toplam 9 kez anılmış; 

6/97    16/12  37/88  56/75  81/2      

7/54  22/18  52/49  77/8 
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o Ay (=el-Kamer)             

toplam 26 kez anılmış; 

6/77  13/2  29/61  39/5  71/16  91/2    

6/96    14/33  31/29  41/37  74/32      

7/54    16/12  35/13  41/37  75/8      

10/5    21/33  36/39  54/1  75/9      

12/4  22/18  36/40  55/5  84/18 

Ay (=Kamer)                                           

toplam 1 kez anılmış; 

25/61                                      

 

Geceler (=Leyal)             

toplam 3 kez anılmış; 

19/10  69/7  89/2 

o Gün (=el-Yevm)             

toplam 74 kez anılmış; 

2/8  4/59  9/29           19/26  36/54       43/68      66/7                                                                                                                             

2/42  4/162  9/44  19/38  36/55  45/28  68/24                

2/126  5/3  9/45  20/64  36/59  45/34  69/35             

2/177  5/3  9/99  20/126 36/64  45/35  70/44                 

2/228  5/5  10/92  23/65  36/65  46/20  76/11                

2/232  5/69  11/43  23/111 37/26  50/22  78/39                          

2/249  6/93  12/54  24/2  40/16  57/12  83/34              

2/264     7/51  12/92  25/14  40/17  57/15  85/2                 

3/114   8/48  16/27  29/36  40/17  58/22    

4/38    9/18  16/63  33/21  40/29  60/6    

4/39  9/19  17/14  34/42  43/39  65/2 
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Gün (=Yevm)             

toplam 291 kez anılmış; 

1/4   6/12  11/77  18/47  24/37  30/55                     

2/48    6/15  11/84  18/52  24/64  30/56                     

2/85    6/22  11/98  18/105 25/17  30/56    

2/113    6/73   11/99  19/15  25/22  31/33                            

2/123    6/73               11/103 19/15  25/25  32/5     

2/174     6/128               11/103 19/15  25/26  32/25     

2/212    6/141               11/105 19/33  25/27  32/29     

2/254    6/158  14/18   19/33  25/69  33/44     

2/259    7/14  14/31  19/33   26/38  33/66     

2/259    7/32  14/41  19/37  26/82   34/30     

2/281   7/53  14/42  19/38  26/87  34/40     

3/9    7/59  14/44  19/39  26/88  35/14     

3/25     7/163  14/48  19/85  26/135 37/20     

3/30            7/163  15/35  19/95  26/155 37/21     

3/55     7/167  15/36  20/59  26/156 37/144    

3/77     7/172  15/38  20/100 26/189 38/16     

3/106     8/41  16/25  20/101 26/189 38/26     

3/155    8/41  16/27  20/102 27/83  38/53     

3/161     9/3  16/80  20/104 27/87  38/78     

3/166    9/25  16/80  20/124 28/41  38/79     

3/180     9/35  16/84  21/47  28/42  38/81     

3/185    9/36  16/89  21/104 28/61  39/13     

3/194     9/77  16/92  22/2  28/62  39/15     

4/87     9/108  16/111 22/9  28/65  39/24     

4/109    10/15  16/124 22/17  28/71  39/31     

4/136     10/28  17/13  22/47  28/72  39/47     

4/141     10/45  17/52  22/55  28/74  39/60     

4/159     10/60  17/58  22/69  29/13  39/67     

5/14     10/93  17/62  23/16  29/25  40/15     

5/36     11/3  17/71  23/100 29/55  40/16     

5/64     11/8  17/97  23/113 30/12  40/18     

5/109     11/26  18/19  23/113 30/14  40/27     

5/119   11/60  18/19  24/24  30/43  40/30  
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40/32  44/40   50/42  57/13  70/43  78/17  86/9             

40/33   44/41  50/44  58/6  73/14  78/18  90/14  

40/46   45/17  51/12  58/7  73/17  78/38  101/4  

40/49   45/26  51/13  58/18  74/9  78/40    

40/51   45/27  52/9  60/3  74/46  79/6    

40/52     46/5  52/13  62/9  75/1  79/35    

41/19    46/20  52/46  64/9  75/6  79/46    

41/40     46/21  54/6  64/9  76/7  80/34    

41/47   46/34  54/8  64/9  76/10  82/15    

42/7     46/35  54/19  66/8  76/27  82/17    

42/45    50/20  54/48  68/39  77/12  82/18    

42/47  50/30  55/29  68/42  77/13  82/19    

43/65   50/34  56/50  70/4  77/14  83/5    

44/10   50/41  56/56  70/8  77/35  83/6    

44/16  50/42  57/12  70/26  77/38  83/11 

 

o Çift (=el-Şef)             

toplam 1 kez anılmış; 

89/3 

o Tek (=el-Vetr)            

toplam 1 kez anılmış; 

89/3 

 

o GünBatımı (=el-Şafak)            

toplam 1 kez anılmış; 

84/16 

o GünDoğumu (=el-Fecr)             

toplam 6 kez anılmış; 

2/187   17/78  89/1          

17/78  24/58  97/5 
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o Gece (=el-Leyl)             

toplam 73 kez anılmış; 

2/164   10/6  17/78  27/86  39/5  73/2   93/2  

2/187   10/27  17/79  28/71  39/5  73/6    

2/274   10/67  20/130 28/73  39/9  73/20    

3/27    11/81  21/20  30/23  40/61  73/20    

3/27    11/114 21/33  31/29  41/37  74/33    

3/113   13/3  21/42  31/29  41/38  76/26    

3/190   13/10  22/61  34/33  45/5  78/10    

6/13    14/33  22/61  35/13  50/40  81/17    

6/60    15/65  23/80  35/13  51/17  84/17    

6/76    16/12  24/44  36/37  52/49  89/4    

6/96    17/12  25/47  36/40  57/6  91/4    

7/54  17/12  25/62  37/138 57/6  92/1    

Gece (=Leyl)             

toplam 6 kez anılmış; 

10/24   28/72  71/5          

17/1  44/23  76/26 

o Sabah (=el-Subh)            

toplam 4 kez anılmış; 

11/81  11/81  74/24  81/18 

Sabah (=Subh)             

toplam 1 kez anılmış; 

100/3 
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o Kınayıcı-Kişi (=el-Levvamet)           

toplam 1 kez anılmış; 

75/2 

o Kalkış-Vakti (=el-Kıyamet)           

toplam 70 kez anılmış; 

2/85    4/87  7/172  17/13  22/9  29/13  41/40  

2/113   4/109  10/60  17/58  22/17  29/25  42/45  

2/174   4/141  10/93  17/62  22/69  32/25  45/17  

2/212   4/159  11/60  17/97  23/16  35/14  45/26  

3/55    5/14  11/98  18/105 25/69  39/15  46/5  

3/77    5/36  11/99  19/95  28/41  39/24  58/7  

3/161   5/64  16/25  20/100 28/42  39/31  60/3  

3/180   6/12  16/27  20/101 28/61  39/47  68/39  

3/185   7/32  16/92  20/124 28/71  39/60  75/1  

3/194  7/167  16/124 21/47  28/72  39/67  75/6 

 

o Sinenler (=el-Hunnes)            

toplam 1 kez anılmış; 

81/15    

o Dolaşanlar (=el-Kunnes)            

81/16 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

görmüyorsunuz (=la tubsirun)            

toplam 6 kez anılmış; 

28/72  43/51  51/21  52/15  56/85  69/39 

görüyorsunuz (=tubsirun)            

toplam 3 kez anılmış;              

21/3  27/54  69/38 
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O halde, şimdi burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bu mucizevi 19 kod & sistemini 

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

hatırlayalım aşağıda, şimdi bu bağlamda, şöylece: 

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

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

--burada bu en özgün “ant edilmiş” terimleri de böylece-- kapsayan bir Yazılı-Belge                    

olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki tüm o en özgün “ant edilmiş” terimlerin yüce Rabbimiz tarafından                    

tüm Kuran-Haberde nasıl böylelikle en Bilgece ve hesaplıca zikredilip, akabinde bunların tam karşılıklı                         

olarak --anlamsal, ve yapısal açıdan-- böylelikle benzeşmeli (=muteşabihen) toplam “12” mükemmel 

ikili/çift (=mesaniye) halinde --elbette yine 19 kodu altında; (74/30)-- böylece nasıl en muazzam                             

bir şekilde planlanmış olduklarını, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından da, ve en net olarak yine                    

göreceğiz, birlikte:   

o Can              &   O Yetke    

 (=el-Nefs)      (=el-Rabb) 

o Akıp-Gidenler             &   o Konuş-Yerleri   

 (=el-Cevari)     (=el-Mevaki)  

o Batılar              &   o Doğular    

 (=el-Meğarib)     (=el-Meşarik)  

o Şehir                  &   o Doğuran     

(=el-Beled)     (=el-Valid) 

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

  

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 doğruya                                    

iletir (=yehdi); fakat Al-lah kimi de (bu konuda o kendi hainliklerinden ötürü; 2/26-27)  

saptırırsa (=yudlil), onlar için artık bir İletici yoktur!  

(Kuran-Haber 39/23)                                                                                 

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

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

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

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

O baki-bırakmaz,        ve O sağlam-komaz, 

               (ve ardından, sunar)                                                                                                         

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

           Tablolar                                                                                                                     

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

                                tüm insanlık için.                                                                                                           

30-               Onun üzerinde (kodlanmıştır) “19!”  

 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o (çünki Tablodaki tüm o diğerlerinin aksine, bunlar açık/bariz                             

--eşit formda-- tam karşılıklı özel isimler olmadıklarından ötürü) burada bu açıdan bariz şekilde farklı                          

ve “kusurlu” konumda kalacak olan bu karşılıklı iki terimin:  

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

la tubsirun                    tubsirun 

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

dışlanacağını ve eleneceğini; ve bunun akabinde ise, bu ilahi Sistemin bize az önce gördüğümüz                                  

o toplam “12” mükemmel ikili/çift halindeki --mutlak/bariz (eşit formda)-- tam karşılıklı tüm o                                         

en özgün “ant edilmiş” terimleri --yukarıdaki Ayetlerde yüce Rabbimizin akabinde orada yine aynen                  

böylece önemle vurgulayıp işaret ettiği üzere-- o Tablolar (=Levvahatun) halinde, her iki tarafta, yine hepsi 

ve bütünüyle “19” ile kodlanmış şekilde net olarak sunacağını, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından da,                                

ve en açıkça göreceğiz, birlikte.   

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

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

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

inansınlar, ve inananlar inanç arttırsınlar, 

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

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

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

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

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

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

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

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

(Kuran-Haber 74/26-31)   

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

arasındaki çok yakın ve kesin ilişkiyi, burada yüce Rabbimiz tarafından bunların içinde özel olarak kullanılıp 

kuvvetle vurgulanmış olan bu Öğüt (=Zikr), ve Öğütsel (=Zikra), ve hemen sonrasında, bununla dilediğini 

saptıracaktır (=yudillu), ve dilediğini doğruya iletecektir (=yehdi) gibi o ortak en kritik ifadelerden derhal 

görebilmiş, ve akabinde yüce Rabbimizin böylelikle bu en kritik ve temel Ayetlerle bize işin sonunda ve 

esasen böylece yine burada o aynı muazzam “Kavuşturucu matematiksel Planlamayı” işaret edip                                 

haber verdiğini buradan da açıkça idrak edebilmiş olmalıyız yine, en ilkin. (lütfen, bu bağlamda şimdi,                    

ayrıca ve hem de yine bkz. Kuran-Haber 39/23 = 74/26-31)                                                                                                                          

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

 

O halde, yukarıda artık böylece Kuran-Haberde bu en kritik ve temel Ayetleri tekrar 

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

yüce Rabbimize ait bu 19 kodlu, muhteşem “kavuşturucu Mucizeyi” de, bir sonraki 

sayfamızda, yine derhal ve en açık bir şekilde görüp büyük bir haşyetle tanık olmalıyız 

birlikte, şöylece:   
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                 toplam        toplam                                                              

geçiş sayısı     geçiş sayısı                    

o Can     9       0    O Yetke                                      
(=el-Nefs)           (=el-Rabb)    
Can                  66      84    Yetke      
(=Nefs)                                                 (=Rabb)    

o Akıp-Gidenler   3       0    o Konuş-Yerleri                      
(=el-Cevari)                                                              (=el-Mevaki)                 
Akıp-Gidenler    0       1    Konuş-Yerleri  
(=Cevari)           (=Mevaki)   

o Batılar     1       2    o Doğular    
(=el-Meğarib)          (=el-Meşarik)    
Batılar     0       1    Doğular   
(=Meğarib)         (=Meşarik)      

o Şehir      5       0    o Doğuran    
(=el-Beled)           (=el-Valid)   
Şehir      4       2    Doğuran   
(=Beled)              (=Valid)   

o On      0       1    o Anlayış   
(=el-Aşr)         (=el-Hicr)     
On      7       4    Anlayış   
(=Aşr)          (=Hicr) 

 ___________________    ___________________                                          

             19x…            19x…   

 

o Yıldızlar                9     26    o Ay    
(=el-Nucum)          (=el-Kamer)    
Yıldızlar                 0       1    Ay   
(=Nucum)          (=Kamer) 
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o Geceler                 0      74    o Gün     
(=el-Leyal)         (=el-Yevm)   
Geceler                 3     291    Gün   
(=Leyal)         (=Yevm) 

o Çift                   1       1    o Tek     
(=el-Şefi)           (=el-Vetri)    

o GünBatımı                 1       6    o GünDoğumu  
(=el-Şafak)           (=el-Fecr)  

o Gece                73       4    o Sabah   
(=el-Leyl)           (=el-Subh)   
Gece                   6       1    Sabah    
(=Leyl)           (=Subh) 

o Kınayıcı-Kişi               1      70    o Kalkış-Vakti  
(=el-Levvamet)           (=el-Kıyamet) 

o Sinenler                 1       1    o Dolaşanlar    
(=el-Hunnes)         (=el-Kunnes)  

 ___________________    ___________________                                          

           19x…            19x…   

 

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

görmüyorsunuz                  6        3    görüyorsunuz           

(=la tubsirun)          (=tubsirun)  
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** İlk olarak, burada mutlaka şunu açıkça idrak edip bilmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda yer alan tüm o                      

en özgün “ant edilmiş” terimleri, bunlar yine yüce Rabbimiz tarafından o ilgili Ayetlerde bize en baştan nasıl 

vurgulanıp açıkça işaret edilmişse, aynen o şekilde ve o en özgün formlarıyla hesaba almalıyız.                                          

Bu bağlamda, örneğin, yukarıdaki Tablomuzda yer alan bu gibi “eril” terimlerin (=leyl, beled, valid, vs.)               

bu gibi “dişil” formlarını (=leylet, beldet, validet, vs.), veya bu gibi “kısa” terimlerin (=subh, leyal, vs.)              

bu gibi “uzatılı” formlarını (=sebaah, leyalii, vs.) asla hesaba dahil etmiyoruz. Fakat her zamanki gibi,                      

burada da yine bu çelişkisiz ve dosdoğru İlahi Prensipler üzere hareket ederek (=4/82 & 18/1-2 & 39/28),                                        

böylelikle --Tablomuzda, her iki tarafta da-- tüm o en özgün “ant edilmiş” terimleri, bunlar yüce Rabbimiz                       

tarafından o ilgili Ayetlerde bize en baştan nasıl vurgulanıp açıkça işaret edilmişse (=89/2 & 90/3 & …),                                         

aynen o şekilde ve bu en özgün formlarıyla hesaba alıyoruz, her iki tarafta da.                                                                                      

Ve dolayısıyla, bundan bir önceki dokümanımızda açıkça tanık olduğumuz --ve burada şimdi, yüce Rabbimiz 

tarafından bununla birçok temel ve önemli yönlerden birbirlerini böylelikle mükemmel bir şekilde 

tamamlayıcı/bütünleyici olarak takdir edilmiş olan-- bundan bir önceki o (=Ulaştıran Bir Mucize) içinde de 

böylece yine tamamen bu aynı ve dosdoğru İlahi Prensipler üzere hareket etmiş olduğumuzu da burada yine                

bu bağlamda mutlaka tekrar hatırlayıp önemle idrak etmeliyiz.        

** İkinci olarak, bu bağlamda, öyleyse şimdi tekrar mutlaka şunu da açıkça görüp idrak etmeliyiz ki,                                                

yukarıdaki Tablomuzda o ilk kısımda toplam tam “5” çift, ve akabinde --tam “iki” artarak-- toplam “7” çift 

mevcuttur; yine bundan bir önceki o (=Ulaştıran Bir Mucize) içinde de, bu kez o ilk kısımda toplam                           

tam “6” çift, ve akabinde --yine tam “iki” artarak-- toplam “8” çift mevcuttu.       

Ve sonra, yine burada yukarıdaki Tabloların altında elenmiş olan bu (=la tubsirun & tubsirun) mevcuttur; 

orada da yine buna tam karşılık olarak (=la yalemun & yalemun) mevcuttu!          

** Üçüncü olarak, burada mutlaka şunu da açıkça görüp farketmeliyiz ki, buradaki bu en özgün terimler 

(=Leyal: Geceler X Eyyam: Günler) yüce Rabbimiz tarafından ilkin bu Ayette (=69/7) böylece tam karşılıklı                      

olarak anılıp zikredilmiş oldukları için, yukarıdaki Tablomuzda ilkin bu (=Leyal: Geceler X Yevm: Gün)                 

özgün terimlerini böylece tam karşılıklı olarak, ve daha sonra bu (=Leyl: Gece X Subh: Sabah)                                     

özgün terimlerini de akabinde böylece yine tam karşılıklı olarak alıp doğrulukla Tablomuza yerleştiriyoruz.    

** Son olarak, burada mutlaka şunu da açıkça görüp özellikle idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda,                  

biz oradaki tüm o en özgün “ant edilmiş” terimleri bunların temel anlamlarına bakarak kolaylıkla ve 

doğrulukla eşleyebiliyoruz, ilkin; ve orada o daha Vakur, veya yerleşik/sabit, veya bilinçli, veya 

parlak/aydınlık terimleri daima sağ tarafa yerleştirerek hareket ediyoruz. Ve akabinde ise, görüyoruz ki,                        

o birinci kısımda sadece o son iki çifti, ve o ikinci kısımda yine sadece o son iki çifti bunların --Arapçalarında, 

elbette-- bu aynı son harflerine (d = d) (r = r) & (t = t) (s = s) bakarak kolaylıkla ve doğrulukla eşleyebiliyoruz.   

Ve sonra, yine mutlaka şunu da açıkça görüp farketmeliyiz ki, o birinci kısımda sadece o iki çiftte, ve o                        

ikinci kısımda yine sadece o iki çiftte o en özgün “çoğul” formlar mevcuttur.        

Ve sonra, yine mutlaka şunu da açıkça görüp farketmeliyiz ki, o birinci kısımda sadece o bir çiftte, ve o                        

ikinci kısımda yine sadece o bir çiftte, yüce Rabbimiz --ilkinde apaçık olarak “Rab” adı altında, ve ikincisinde     

kuvvetle ima edilmiş olarak “Tek = Bir” vasfı altında-- (her ikisinde de sağ tarafta) böylelikle zikredilip 

hakkıyla yüceltilmiş bulunmaktadır.    
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O halde, son olarak, şimdi de burada, tüm bu büyük Peygamberlerin (a.s.), ve                                   

en nihayetinde Muhammed Peygamberin (a.s.) bu konuyla ilgili olarak verdikleri                            

şu en kritik ve gaybi mucizevi Haberlerini de mutlaka görüp açıkça tanık olmalıyız                 

birlikte, şöylece: 

====================               
(Davud Peygamberin o vadedilen torunu, bu “Misak Elçisi/Mesajı” böylece bu Son Günde (=BinYıl) gönderilip 

ortaya çıktığı vakit; lütfen, bu bağlamda mutlaka tekrar bkz. Zebur-Mezmurlar 118/22-26, özellikle o 

“Devasa Mucize 1;” sh. 9-10da halihazırda net olarak kaydedilip açıklanmış olduğu üzere;)    

1- Davud Peygamber dedi: Ne mutludur o Adama (=böylece yine o torunu “Misak Elçisi/Mesajına,”  

ve şimdi onunla beraber olacak o herbir erdemli İnanana dair bir atıftır) ki, o asla o hainlerin yolunda 

yürümez, ve o günahkarların yanında durmaz, ve o alaycıların grubunda oturmaz. 

2- Fakat onun arzusu Rabbin o “Kanunundadır;” ve O’nun bu “Kanunu” üzerinde                                    

o --şimdi, hem de böylece, yukarıdaki o Tablomuzda, o sağ tarafta-- o “Gündüzde,”                               

ve --böylece, yukarıdaki o Tablomuzda, o sol tarafta-- o “Gecede” düşünüp-anar!  

3- O artık o “AkarSular” kenarında kök salmış bir “Ağaca” da benzer, mevsiminde 

“Meyvasını” veren, ve “yaprakları” hiç solmayan; (lütfen, bu bağlamda, şimdi mutlaka ve özellikle                

o “Enfes Bir Mucize;” sh. 21e de muhakkak gidip bunları da orada görmeliyiz); ve böylece onun                       

her çalışması başarıya erecektir.   

4- Fakat o hainler için böyle değildir; çünki onlar sonunda Fırtınanın savurduğu bir çerçöp 

olacaklardır! (lütfen, bu bağlamda, şimdi mutlaka o “Haşmetli Bir Mucize;” sh. 19a gidip, orada                                

hz. Davudun bu konuda şimdi yakın gelecek, ve de akabinde elbette ebedi ahiret için, ilkin ve en başta                                   

o kendi milletine (=İsrailoğulları) --ve sonra tüm diğer milletlere de-- yaptığı o en kritik ve önemli, ve en acil 

nebevi Uyarıları da muhakkak görmeliyiz.) (Mezmurlar-Zebur 1/1-4) 

***** 

4- Davud Peygamber dedi: Ey Rab, öyleyse o “GünDoğumunda” Sen beni işiteceksin,                                  

--şimdi, hem de böylece, yukarıdaki o Tablomuzda, o sağ tarafta-- o “GünDoğumunda,”           

ben böylece (=yine aslen şimdi, o torunu “Misak Elçisi/Mesajı” vasıtasıyla) Senin önünde düzenlerken 

(yukarıdaki o en özgün “ant edilmiş” tüm o terimleri), ve --şimdi, hem de böylece, yukarıdaki                            

o Tablomuzda, o sol tarafta-- umutla Seni beklerken! … (Mezmurlar-Zebur 5/4)   
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4- Davud Peygamber dedi: Ey Rab, ben Senin yarattığın o göklere baktığımda, Senin 

ellerinin bu eserlerine, ve --şimdi, hem de böylece, yukarıdaki o Tablomuzda da, o sağ 

tarafta-- o “Aya,” ve --böylece, yukarıdaki o Tablomuzda da, o sol tarafta-- o “Yıldızlara,” 

böylece tam yerlerine koymuş olduğun!  

5- O halde, bu (fani) insan nedir ki, Sen onu düşünesin, ve bu (aciz) insanoğlu nedir ki,              

Sen onu anasın?   

6- Ama işte, şimdi Sen onu (=böylece, şimdi yine o torunu “Misak Elçisi/Mesajına” ve onunla beraber 

olacak o herbir erdemli “İnanana” dair de yapılmış nihai bir atıftır yine) o Meleklerden sadece biraz 

aşağıda kıldın, fakat --şimdi, hem de böylece, yukarıdaki o Tablomuzda, o sol tarafta--                        

o “Anlayış” ile, ve --böylece, yukarıdaki o Tablomuzda, o sağ tarafta-- o “Sezinleyiş” ile 

taçlandırıp-onurlandırdın! 

(Mezmurlar-Zebur 8/4-6)           

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

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

26- İsa Peygamber dedi: O halde, onlar size o vakit derlerse: İşte, o (=Davud Peygamberin                         

o torunu --burada İsa Peygamber tarafından da böylece bu Üçüncü ve Son Günde (=BinYıl; bu açıdan bkz. 

Mezmurlar 90/4) gönderileceği açıkça işaret edilip bildirilmiş olan-- o “İnsanOğluna” dair bir atıftır yine; 

lütfen, bu bağlamda şimdi bkz. Yuhanna 6/40, 44-45, özellikle o “Enfes Bir Mucize;” sh. 22de halihazırda               

net olarak kaydedilip açıklanmış olduğu üzere;) --İsrailde-- Çöldedir, oraya asla gitmeyin!                       

Eğer derlerse: İşte, o --Kudüste-- Evlerin içindedir, onlara asla inanmayın!       

27- Çünki nasıl ki bir Şimşek --şimdi, hem de böylece, yukarıdaki o Tablomuzda, o sağ 

taraftaki-- “Doğudan” çakıp (nihayetinde) --böylece, yukarıdaki o Tablomuzda, o sol 

taraftaki-- “Batıdan” görünüyorsa, o “İnsanOğlunun” gelişi de böyle olacaktır!                         

28- Ve sonra, o yiyecek neredeyse, o “Akbabalar” da orada toplanacaklardır! (lütfen,                             

bu bağlamda, şimdi mutlaka ve özellikle o “Şahane Bir Mucize;” sh. 29a da muhakkak gidip bunları da orada 

mutlaka görmeliyiz.) (İncil, Matta 24/26-28) 

** Burada, mutlaka şunu da açıkça görüp idrak etmeliyiz ki, yukarıda İsa Peygamber ilkin en hikmetli bir 

tarzda bu “İnsanOğlunun” böylece bu Son Günde/BinYılda aslen o Doğudan (=İsrailden) değil, fakat nihai 

olarak Batıdan çıkacağını işaret ediyor böylece öncelikle;                                    

akabinde ise, aynı zamanda hem de böylece yukarıdaki Tablomuzda yer alan o “Doğuya,” ve o “Batıya” da  

açıkça gönderme yapmış oluyor orada, yine en hikmetli bir tarzda. (lütfen, bu bağlamda, şimdi mutlaka ve 

özellikle o “Mucizevi Bir Mühür;” sh. 12-13e de muhakkak gidip, orada İsa Peygamberin yine bu aynı 

konuyla ilgili olarak vermiş olduğu o diğer en kritik ve mucizevi haberlerine de yakından tanık olmalıyız.) 
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25- İsa Peygamber dedi: O vakit, o “Güneşten” işaretler gelecektir (lütfen, bu bağlamda şimdi o 

“Göksel Bir Mucize;” sh. 9da yer alan yüce Rabbimize ait o muhteşem Tabloyu muhakkak görelim öncelikle),                        

ve --şimdi, hem de böylece, yukarıdaki o Tablomuzda da, yine o sağ tarafta-- o “Aydan,”                        

ve --böylece, yukarıdaki o Tablomuzda da, o sol tarafta-- o “Yıldızlardan!”                        

Ve yeryüzünde milletler -bu sırada- bir dehşet içinde olacaklar, Denizin gürlemesi ve 

Dalgaları sebebiyle (lütfen, bu bağlamda, şimdi içinde bulunduğumuz bu 2011 yılında, ve de yakın zaman 

önce de --İsa Peygamber tarafından yine halihazırda evvelden açıkça bildirilip önemle vurgulanmış olan                   

bu en kritik Üçüncü ve Son Güne/BinYıla girildikten sonra-- Dünyanın doğu ve batı küresinde meydana 

gelmiş olan o tarihteki kaydedilmiş en büyük Depremler, ve akabinde gelen o tarihteki görülmüş en dev 

(Tsunami) Dalgalar ve Sel Baskınlarını mutlaka önemle hatırlamalıyız burada bu bağlamda)!     

26- (Bazı) insanlar, “acaba Dünyanın başına ne geliyor?” diye telaş edip korkudan ölecekler,                

çünki böylece (yukarıda anılan o en şiddetli Depremler nedeniyle) göklerin kudretleri de sarsılacak! 

27- Ve akabinde, insanlar bir “Bulut” (=sonunda o “Yağmuru,” ve de neticesinde yüce Rabbimizin 

katından o mübarek “Meyvaları” getirmiş olan; lütfen, bu bağlamda şimdi o “Enfes Bir Mucize;” sh. 14-16ya 

gidip bunları da orada muhakkak görmeliyiz) içinde gelmiş olarak o “İnsanOğlunu” (temelde ve 

çoğunlukla böylece internet kanalıyla/bilgisayar ekranlarında) görecekler, --şimdi, hem de böylece, 

yukarıdaki o Tablomuzda, o sol tarafta-- bir (matematiksel) “Kudret,” ve --böylece, yukarıdaki 

o Tablomuzda, o sağ tarafta-- büyük bir (matematiksel) “İzzet” içinde gelmiş olarak! 

28- O halde, bu “İşaretler” böylece vuku bulmaya başladığında, dik durun ve başlarınızı 

yükseltin, çünki artık böylece Kurtuluşunuz yakındadır!      

(İncil, Luka 21/25-28)          

====================   
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***************              

Muhammed Peygamber çevresindeki inananlara dedi: O halde, şimdi burada hazır bulunan 

(şahit) kimseler benim bu Mesajlarımı şimdi burada hazır bulunmayan (gaip) kimselere de 

muhakkak iletmelidirler.                                                                                                               

Çünki böylece, şimdi burada hazır bulunan (şahit) kimseler benim bu Mesajlarımı 

nihayetinde (=yine özellikle, o Son Günde/BinYılda gönderileceğini daha önce önemle 

işaret edip bildirdiği, o torunu “Misak Elçisi/Mesajı” zamanında ve kanalıyla) anlamada 

burada kendilerinden çok daha elverişli/anlayışlı durumda olabilecek o (gaip) 

kimseye/kimselere de iletmiş olacaklardır!         

Ve Muhammed Peygamber bunun ardından şunu (iki kez) vurguladı: O halde,                                    

ben şimdi size bunu --şimdi, yukarıdaki Tablomuzda, o sol taraf için-- böylece ilettim mi;                                             

ben şimdi size bunu --şimdi, yukarıdaki Tablomuzda, o sağ taraf için-- böylece ilettim mi?                                 

(Buhari’den)               

***************                                    

====================           
(Muhammed Peygamberin o vadedilen torunu, bu “Misak Elçisi/Mesajı” böylece bu Son Günde (=BinYıl) 

gönderilip ortaya çıktığı vakit; lütfen, bu bağlamda mutlaka tekrar bkz. Kuran, Ali İmran 81 = Ahzap 7-8, 

özellikle o “Haşmetli Bir Mucize;” sh. 20-21de halihazırda net olarak kaydedilip açıklanmış olduğu üzere;)    

1- Muhammed Peygamber dedi: O halde, --şimdi, hem de böylece, oradaki o Tablomuzda,              

o sağ tarafta-- o “Güneş,” ve --böylece, oradaki o Tablomuzda, o sol tarafta-- o “Ay”                     

Allahın işaretleri arasında iki işarettir! (lütfen, bu bağlamda şimdi o “Göksel Bir Mucize;” sh. 9da             

yer alan yüce Rabbimize ait o muhteşem Tabloyu muhakkak görelim, en ilkin;)    

Ve bunlar herhangi bir kimsenin vefatı veya hayatı için tutulup-kararmazlar. O halde, siz 

bunu (şimdi, hem de böylece yukarıdaki bu Tablomuzda o “Güneşin” böylece tutulup-kararıp, ve burada 

sadece --böylece, o sağ tarafta-- o “Ayın,” ve --böylece, o sol tarafta-- o “Yıldızların” kaldığını) 
gördüğünüzde, derhal  

--şimdi, hem de böylece, yukarıdaki bu Tablomuzda, o ilk kısımda, o sol taraftan ötürü-- Allahı anmalısınız,  

--böylece, yukarıdaki bu Tablomuzda, o ilk kısımda, o sağ taraftan ötürü-- O’nu yüceltmelisiniz,     

--böylece, yukarıdaki bu Tablomuzda, o ikinci kısımda, o sol taraftan ötürü-- O’na yönelmelisiniz,     

--böylece, yukarıdaki bu Tablomuzda, o ikinci kısımda, o sağ taraftan ötürü-- O’nun için infak etmelisiniz!  

(Buhari’den) 



Kavuşturan Mucize          26   

______________________________________________________________________________________________________________________________   

 

2- Muhammed Peygamber dedi: Biz (böylece, bu her ikisi de zaten en başta halihazırda böylelikle 

yukarıdaki o Tablomuzda da yer almış olan) o “Kalkış-Vakti” “Gününde”      

--şimdi, hem de böylece, yine yukarıdaki o Tablomuzda da, o sol tarafta-- “arkada-olanlar,”                             

ve --böylece, yukarıdaki o Tablomuzda da, o sağ tarafta-- “öne-geçenler” olacağız! 

(Buhari’den) 

3- Muhammed Peygamber dedi: İşte, benim ve Allahın beni onunla gönderdiği şeyin örneği 

şu Adamın (=böylece yine hem de aslen bu Son Günde/BinYılda gönderileceğini, ve böylece aynen kendi 

ismini (=Muhammed: Allah tarafından “Övülmüş” salih Hizmetkar/Kul) de taşıyacağını, daha önce açıkça 

bildirip önemle vurguladığı o torunu “Misak Elçisine/Mesajına” dair de önemli bir atıftır burada böylece yine) 
örneğine benzer: İşte, o Adam bir halka geldi ve şöyle dedi: Ben kendi gözümle gördüm ki,                        

bir Ordu yaklaşmaktadır; o halde, ben sizin için artık açık bir Uyarıcıyım!                                            

Öyleyse, --şimdi, hem de böylece, yukarıdaki o Tablomuzda, o sol tarafta, böylece inanıp 

erdemli çalışmalar yaparak--“kurtarın kendinizi;” --böylece, yukarıdaki o Tablomuzda,                

o sağ tarafta, böylece inanıp erdemli çalışmalar yaparak-- “kurtarın kendinizi!”   

Ve onlardan bir grup onu dinledi ve zamanında ve erdemlice hareket ettiler, ve kurtuldular. 

Ve onlardan bir grup onu reddetti, ve o “Ordu” sabahleyin gelip onları vurdular, ve helak 

ettiler! (lütfen, bu bağlamda şimdi, hem de bkz. Kuran, Enam 65)        

(Buhari’den)                                                                 

4- Muhammed Peygamber dedi: Allahtan başka ilah yoktur! Öyleyse, yaklaşmakta olan                    

o Felaketten ötürü “Araplara” (=burada böylece ilkin ve en başta o kendi milletine: “İsmailoğulları”                   

dair bir atıftır) veyl olsun! Çünki o “Günde” (=böylece yine nihai olarak içinde bu torunu “Misak 

Elçisi/Mesajının” Allah tarafından böylece mutlaka gönderilmiş olacağını daha önce açıkça bildirip 

vurgulamış olduğu, içinde bulunduğumuz bu Son Güne/BinYıla (lütfen, bunun için şimdi ayrıca bkz. Hac 47)                                    

dair bir atıftır yine) --sol tarafta-- o “Yecuc,” ve --sağ tarafta-- o “Mecuc” seddinde bir gedik 

açılacaktır, bunun gibi!             

Cahşın kızı Zeynep dedi: Ey Allahın Resulü, o vakit hepimiz mi felakete uğrayacağız, 

aramızda salih olanlar da var olsa bile mi?          

Muhammed Peygamber dedi: Evet, (aranızda) o pis olanlar çok fazla olup arttıklarında! 

(Buhari’den)      
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5- Muhammed Peygamber (yine en başta o kendi milletine: “İsmailoğullarına”) şöyle dedi:                                    

Siz ileride malesef o sizden öncekilerin (=Yahudiler ve Hristiyanlar) tüm o                                          

yanlış tutumlarını --şimdi, hem de böylece, yukarıdaki o Tablomuzda, o sol tarafa karşı--                         

“adım adım,” ve --böylece, yukarıdaki o Tablomuzda, o sağ tarafa karşı-- “karış karış” 

izleyeceksiniz!             

Öyle ki, eğer onlar (şimdi, bu Son Gün/BinYıl içinde ortaya çıkacağı tüm bu büyük Peygamberler 

tarafından açıkça haber verilmiş olan bu en kritik ve önemli “Misak Elçisinden/Mesajından” kaçmak için) 
kertenkele deliğine girseler, siz de onların peşinden aynen oraya gireceksiniz!   

(Buhari’den)   

6- Muhammed Peygamber dedi: Öyleyse, benim ümmetimin başına gelecek o Felaket                                           

bu Kureyş (=yine en başta o kendi milletine: “İsmailoğullarına” dair bir atıftır) içinden bazı kişilerin                     

“iki elleriyle” --şimdi, hem de böylece, yukarıdaki o Tablomuzda, o (sol & sağ) “iki tarafa” 

karşı-- işleyecekleri cürümden ötürü gelecektir!    

** Böylece, aslen bu İsmailoğulları (=Suudi Araplar) --ve bunlarla birlikte bu Yakupoğulları (=İsraili 

Yahudiler)-- içinden bu tip kişilerin çıkıp, şimdi yüce Rabbimize ait 19 kodlu, bu muhteşem “Planlamaları”                                    

hangi hastalıklı, son derece haksız ve cahil bazı metotlarla çarpıtmaya ve temelden geçersiz kılmaya                          

var güçleriyle ve “iki elleriyle” nasıl çalışacaklarını, ve bunun sonunda --(yaptıkları bu büyük haksızlıktan ve 

cehaletten hemen tevbe edip burada O’na derhal doğrulukla dönmedikleri takdirde, elbette: 4/17 = 25/70)--                                             

yüce Rabbimiz tarafından içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Günde/Çağda, ve akabinde ebedi Ahiret için, 

tüm bu tarz hastalıklı kişilere --O’na karşı işlemiş olacakları bu büyük zulüm, cehalet ve gaddarlıktan ötürü--

tam hakkıyla ve en adil karşılığı üzere vadettiği o büyük Azapları tekrar açıkça ve önemle idrak edebilmek 

için, şimdi mutlaka o “Haşmetli Bir Mucize;” sh. 26-27, ve sonra “Göksel Bir Mucize;” sh. 11-18i de 

muhakkak ve tekrar görmeliyiz burada.)    

(Buhari’den)                 

====================     
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Öyleyse, artık Selam ve sonsuz Esenlik, burada yine bu kritik Son Çağda,                                                            

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

iki “Devasa” mucizevi İlahi Mesajla birlikte, ve akabinde-- buradaki bu yirmi-birinci                                           

gayet kritik ve önemli bu harikulade “Kavuşturucu” mucizevi İlahi Mesaja da böylelikle 

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

gönülden ve erdemlice çalışacak,                                                                                                                                                                         

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

ve böylece şahsen tanık da olmuş olacak, tüm o (Yahudilerden & Hristiyanlardan & 

Araplardan & bu Çağda, böylelikle en başta Türkler olmak üzere, Tüm Diğer Milletlerden) 

tüm erdemli inananların üzerine olsun yine, yüce Rabbimizin katında, hepimizin sonsuz 

kurtuluş ve mutluluğumuz için, ebeden!                                                                                                                                                               

(Lütfen, bu bağlamda ayrıca tekrar ve mutlaka şimdi bkz. Kuran-Haber 39/23, 33-35 &                       

74/26-40) 

 

                        Metin/Misak Elçisi              

 

 

 

 

 

 

 

    


