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       MUCİZEVİ İLAHİ BİR “MÜHÜR!” 

       (7/183 = 51/58 = 68/45)  

Burada, Kuran-Haberde yüce Rabbimiz tarafından, bu en kritik Son Çağda,                               

burada böylelikle O’nun kendi “Misak Elçisi/Mesajı” üzerine --en hayranlık verici ve 

mucizevi bir tarzda-- koyduğu bu onaylayıcı Mührünü açıkça görüp tanık olacağız, birlikte, 

bu dokümanımızda.  

Bu kritik “Misak Elçisi/Mesajı” daha önce tüm o büyük Peygamberler (burada, en ilkin  

Nuh, ve sonra İbrahim, ve sonra Musa, ve sonra İsa, ve sonra Davud, ve en sonunda da   

Muhammed Peygamber) tarafından --daha önceki dokümanlarımızda gördüğümüz                

tüm o en kritik ve temel mucizevi haberleriyle-- halihazırda böylelikle açıkça haber verilip 

ve böylece kuvvetle desteklenmiş olduğu,                                                                                                                                                     

ve buna rağmen, şimdi yine de bu en kritik “Misak Elçisine/Mesajına” hiç kulak asmayacak, 

ve yüce Rabbimizin, ve tüm o büyük Peygamberlerinin, şimdi buna böylece gönülden 

inanıp destek olma emrini, ve haberlerini, direkt olarak ve şiddetle tekfir ve reddedecek 

olanlar sonunda O’nun tarafından burada ve ahirette aynen ve ebeden kesinlikle  

lanetlenebilecekleri için, (bu bağlamda, lütfen, tekrar mutlaka bkz.                                                                                                           

(Tevrat, Tesniye 18/18-19 = 32/1-6, 22-25) (İşaya 28/9-22) (Mezmurlar 28/5)                                                           

(İncil, Matta 7/22-27= Yuhanna 6/27, 43-45 = Matta 12/32)                                                                      

(Kuran, Ali İmran 81 = Ahzap 7-8)                                                                                                                       

en Dirayetli ve en Adaletli olan yüce Rabbimizin burada bu en kritik “Misak Elçisi/Mesajı” 

üzerine --yine daha önce tüm bu büyük Peygamberleri tarafından da aynen ve böylece 

haber verildiği üzere-- en hayranlık verici ve mucizevi bir onaylayıcı Mührü de nihai olarak 

burada böylece planlamış olması O’nun bu biricik hakkaniyetine gayet uygundur;                                

ta ki bunun ardından, artık normal ve bireysel insani bir akla, ve vicdana, ve imana, ve de 

samimiyete sahip olabilen her erdemli inanan kişi bu en kritik “Misak Elçisine/Mesajına” 

mutlak ve gönülden inanıp, gerektiği gibi muhakkak ve kuvvetle desteklesin. (lütfen,                       

bu bağlamda ayrıca ve mutlaka bkz. Öz-Haber 4/136, 152)  

Öyleyse, daha önceki dokümanlarımızda birlikte açıkça ve detaylıca görüp tanık olduğumuz                                   

o Kuran-Haber (=orjinal arapçası: El-Haberu) tekstindeki, tüm o muhteşem Mucizelerin 

ardından, şimdi burada yüce Rabbimizin tüm bu en kritik “Misak Elçisi/Mesajı” üzerine                   

burada böylelikle ve nihai olarak koyduğu bu en hayranlık verici ve mucizevi onaylayıcı 

Mührünü de, ve akabinde burada buna binaen yaptığı o çok önemli bazı İlahi uyarı ve 

hatırlatmalarını da derhal ve açıkça görelim, birlikte.                           



Mucizevi Mühür           2   

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

O halde, ilkin burada, o büyük Peygamberlere ait şu bazı en kritik ve temel gaybi mucizevi 

haberlerini hatırlayalım, bu bağlamda, şimdi: 

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

22- Davud Peygamber haber verdi: Yapıcılar (=Yahudiler --ve sonra Hristiyanlar da) tarafından                      

hor görülen o “Taş” (=en önce Tevratta, İsmail kanalından Muhammed Peygambere verileceğine                       

işaret edilen o “Kuran” hakkında yapılmış mesel/sembolik bir gönderme olmalıdır, Davud Peygamber                  

kendi zamanında dahi bu gaybi ilahi vaadden gereğince haberdar olmuş olduğu üzere; bkz. Tekvin 21/13-18) 
şimdi yenilenip baş “KöşeTaşı” oldu!                                                                                                                         

23- Bu, Rab tarafından yapıldı; ve bu, bizim gözlerimizde harika bir iştir!                                                  

24- Bu, Rabbin yarattığı Gündür (=Milenyum; lütfen, bu bağlamda bkz. Mzmr. 90/4);                  

haydi, sevinelim ve mutlu olalım onda.                                                                                                                              

25- O halde, ey Rab, artık lütfen --o sol tarafta-- bize kurtuluş bağışla; O halde, ey Rab,                           

lütfen --o sağ tarafta-- bize iyilik bağışla!                                                                                                                                                              

26- Öyleyse, Rabbin özel Adı altında --yukarıda işaret edilen o yenilenen “KöşeTaşı” kitapla--     

gelen o “kimse” (=daha önce Musa Peygamber tarafından bu Son Günler içinde gönderileceği haber 

verilen; bkz. Tesniye 18/18-19 X 31/29-30, ve daha sonra yine aslen Davud Peygamber soyundan olacağı 

burada böylece vurgulanan o “Misak Elçisi”) mübarek olsun!                                                                                                         

Biz (=tüm o büyük Peygamberler, ve hz. Davud) şimdi seni böylece mübarek kılıyoruz Rabbin 

evinden! (Zebur-Mezmurlar 118/22-26)                                                                                                               

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

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

42- İsa Peygamber dedi: Siz hiç Kitapta okumadınız mı:                                                                            

“Yapıcılar (=Yahudiler --ve sonra Hristiyanlar da) tarafından hor görülen o “Taş” (=yine, en önce 

Tevratta, İsmail kanalından Muhammed Peygambere verileceğine işaret edilen o “Kuran” hakkında yapılmış 

mesel/sembolik bir gönderme olmalıdır, İsa Peygamber de kendi zamanında dahi bu gaybi ilahi vaadden                  

yine gereğince ve aynen haberdar olmuş olduğu üzere; bkz. Tekvin 21/13-18) şimdi yenilenip                             

baş “KöşeTaşı” oldu!                                                                                                                                                                 

Bu, Rab tarafından yapıldı; ve bu, bizim gözlerimizde harika bir iştir!”                                            

43- Öyleyse, ben size diyorum: Tanrının krallığı sizden (=o hor gören Yahudiler,                                   

ve aynı zamanda o hor gören Hristiyanlar da; bkz. Matta 7/21-23) alınacak                                                                

--ve yukarıda halihazırda böylece vurgulandığı üzere, o Üçüncü Günde (=Milenyum)--                                     

onun meyvalarını (=Kelimeler; lütfen, bu bağlamda ayrıca mutlaka bkz. Luka 8/11)                                        

--yine yukarıda halihazırda böylece önemle işaret edilen o yenilenen “KöşeTaşı” kitapta--                    

üretecek başka (=o saygı duyan İnananlar & Yahudiler & Hristiyanlar & Araplar &  Diğerlerini de 

kapsayacak; Luka 13/29-30) bir halka verilecektir! (İncil, Matta 21/42-43)   
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39- İsa Peygamber dedi: Ben size derim ki, Siz beni bir daha asla görmeyeceksiniz, ta ki                      

--o vakit gelip de-- şöyle diyebilmenize kadar: “Rabbin özel Adı altında --yukarıda işaret 

edilen o yenilenmiş olacak “KöşeTaşı” kitapla-- gelen o “kimse” (=o “Misak Elçisi;”                       

bu Son ve Üçüncü Günde (=Milenyum) gönderileceği daha önce yine hz. İsa tarafından 

açıkça işaret edilip bildirilmiş olan; bkz. Yuhanna 6/27, 40-45) mübarek olsun!”                           

(İncil, Matta 23/39)      

27- İsa Peygamber dedi: O halde, yok olacak yiyecek için çalışmayın, fakat sonsuz hayat                

için olan o yiyecek (=Tanrının ağzından çıkan herbir Kelime; bkz. Matta 4/4) için çalışın; 

ki size onu İnsanOğlu (=o “Misak Elçisi” yine) verecektir. Çünki Tanrı Rab onun üzerine 

böylece --bunu O’ndan alıp size vermesi için/üzere, Kendi onaylayıcı-- mührünü 

vurmuştur! (İncil, Yuhanna 6/27)                                                                                                  

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

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

1- Muhammed Peygamber dedi: Benim ümmetim içinde bir Mehdi (=o “Misak Elçisi;”                        

lütfen, bu Kuransal kesin va’di ve kritik Misakı temeliyle idrak edebilmek için, öncelikle                      

ve dikkatle tekrar bkz. Ali İmran 81 = Ahzap 7-8); eğer kısa tutulursa, (o icra edecektir) 

yedi, ve değilse, o (icra edecektir) dokuz! Ve o vakit, benim ümmetim kendilerinin daha 

önce bir benzeriyle asla nimetlendirilmemiş oldukları bir nimet ile nimetlendirileceklerdir; 

ta ki yer tüm yemişlerini (=Allahın orada zikrettiği tüm o 19 kodlu özel Kelimelerini; 

daha önce Kurandaki o Ayetlerde “mesel” bağlamda halihazırda aynen ve açıkça böylelikle                                   

şahit olduğumuz üzere; bkz. İbrahim 24-25 = Muddessir 30-31) verecektir, ve böylece o 

onlardan hiçbir şey esirgemeyecektir! … (İbn-i Mace’den)   

3- Muhammed Peygamber dedi: Eğer bu dünyadan sadece bir Gün kalmış olsa, Allah                     

bu Günü mutlaka uzatacaktır; ta ki O bu -Son- Gün (=Milenyum; lütfen, bu bağlamda                  

bkz. Hac 47) içinde benim Evimden/Soyumdan bir Adamı (=o “Misak Elçisi” yine) 

gönderecektir! (Ebu Davud’dan)                                                                  

4- Muhammed Peygamber dedi: Benim soyumdan bir Adam (=o “Misak Elçisi” yine) 

çıkacaktır; ve o, sizin bu Peygamberinizin ismiyle (=Muhammed; bkz. Fetih 29) 

isimlendirilecektir!                                                                                                                                                             

Ve o, bana tekst/davranış (=huluqi) açısından benzer olacak, ama stil/yaratılış (=halqi) 

açısından benzer olmayacaktır! (Ebu Davud’dan)                                                                 

==================== 
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Bu Misak Elçisinin nasıl halihazırda gelip tüm o samimi inananlara yüce Rabbimizin 

katında sonsuz hayatı kazandıracak ilahi “meyvaları/ürünleri” (=19 kodlu “Kelimeler”)   

--yüce Rabbimizin bu Misak Elçisi üzerine olan kesin direktifi ve emri doğrultusunda 

yenilenmiş olan o KöşeTaşı Kitapta (=Kuran-Haber: arapça orjinali: El-Haberu; 98/2-3)-- 

yukarıda tüm o büyük Peygamberler tarafından aynen ve böylece işaret edilip, ve akabinde 

orada netçe haber verildiği üzere, şimdi halihazırda açıkça tüm insanlığa, yüce Rabbimizin 

izniyle, böylelikle sunabildiğini daha önceki, en özellikle de o ilk iki en kritik ve temel 

dokümanımızda (=Devasa Mucize 1 & 2) birlikte açıkça ve detaylıca tanık olmuştuk.     

O halde, şimdi de burada, bu büyük Peygamberler tarafından yine yukarıda mucizevi  

olarak haber verilip vurgulanan o en kritik ve temel şu gayet önemli ek noktaların da                               

yüce Rabbimiz tarafından şimdi nasıl aynen ve böylece doğrulanıp tam bir gerçek 

kılındığını açıkça görüp tanık olalım, birlikte, az sonra: 

* Bu “Misak Elçisi/Mesajı” böylelikle mutlaka Rabbin özel Adı altında gelecek;                              

(yukarıda ilkin ve özellikle Davud Peygamber tarafından böylece haber verildiği üzere) 

* Bu “Misak Elçisi/Mesajı” tüm samimi inananlara o sonsuz hayatı kazandıracak                        

göksel “yiyeceği” (=Tanrının ağzından çıkan herbir “Kelime”) sunacak, çünki yüce Rab 

onun üzerine bu bağlamda Kendi onaylayıcı mührünü basmıştır;                                                                                                  

(yukarıda özellikle İsa Peygamber tarafından böylece haber verildiği üzere) 

* Bu “Misak Elçisi/Mesajı” bunun akabinde Muhammed (=Allah tarafından Övülmüş Kul) 

ismini de nihai olarak taşıyacaktır, yine bu bağlamda.                                                                                                                                  

(yukarıda özellikle Muhammed Peygamber tarafından böylece haber verildiği üzere) 
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O halde, şimdi haydi burada, bu büyük Peygamberlere ait yukarıdaki bu kritik haberlerin,                                

yüce Rabbimiz tarafından burada bu KöşeTaşı Kitapta (=Kuran-Haber: orjinal arapçası:                      

El-Haberu) nasıl aynen doğrulanıp, en mucizevi bir şekilde, tam bir gerçek kılındığını                     

netçe görüp tanık olalım, birlikte:                                                                               

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

182- İşaretlerimizi (=Ayatina; bu özel terim aynı zamanda o ilk iki dokümanımızda açıkça ve detaylıca 

gördüğümüz, ve orada birlikte sonunda böylelikle bu İleti (=Huda) ve böylece İşaretleri (=Ayat) oluşturan 

19 kodlu tüm o özgün Kelimeleri, ve sonra Harfleri de işaret eden en temel özel bir terimdir Kitapta; lütfen, 

bu bağlamda şimdi ayrıca mutlaka bkz. Öz-Haber 39/23 = 2/38-39) yalanlayanlara gelince;                                

Biz onları bilemeyecekleri bir yönden derece derece (helaka) sürükleyeceğiz.                                  

183- Ama Ben şimdi onlara süre tanıyorum; fakat sonunda tuzağım Zorlu (=Metin) 

olacaktır! (Öz-Haber 7/182-183)  

*****      

58- Şüphesiz, Al-lah; işte, O en Besin-Verendir (=elRezzaqu; bu özel terim yine aynı zamanda                           

yüce Rabbimiz tarafından yine “mesel” bağlamda orada sonuçta bize sonsuz hayatı kazandıracak olan                         

bir ilahi Besine (=rızqu) benzetilmiş olan --daha önce yine o ilk iki dokümanımızda açıkça ve detaylıca 

gördüğümüz-- orada böylelikle tüm o meseli “meyvalara/ürünlere” (=19 kodlu özgün Kelimeler,                                    

ve sonra Harfler de) dair yapılmış en temel ve önemli bir göndermedir, yüce Rabbimize ait olan                                               

bu özel İsim altında; lütfen, bu bağlamda şimdi ayrıca mutlaka bkz. Öz-Haber 2/25-26 = 51/58)                                                                                                

-ve sonrasında- pek Zorlu (=elMetin) Kuvvet Sahibi olandır!                                                                               

59- O halde, şüphesiz şimdi (yukarıda anılan bu ilahi “Rızka,” ve bunu lutfeden O “elRezzaka”                      

karşı) zalimlik edenler için bir cezalandırma var olacaktır, daha önceki o (nankörlük eden) 

arkadaşlarının cezalandırılması gibi. Öyleyse, şimdi acele etmesinler!                                                       

60- O halde, veyl olsun şimdi (yukarıda anılan bu ilahi “Besine,” ve bunu lutfeden O “Besin-Verene” 

karşı) küfredenler için, vadedilmekte olan o günlerinden ötürü! (Öz-Haber 51/58-60) 

*****       

44- O halde, şimdi bu Anlatıyı (=Hadis; bu özel terim aynı zamanda yine o ilk iki dokümanımızda 

açıkça ve detaylıca gördüğümüz, ve orada birlikte sonunda böylelikle bu İleti (=Huda) ve böylece bu                                    

--benzeşmeli, ikişerli-- en güzel Anlatıyı (=Hadis) oluşturan 19 kodlu --sol ve sağ, çift taraflı-- tüm o özgün 

Kelimeleri, ve sonra Harfleri de işaret eden en temel özel bir terimdir yine, Kitapta; lütfen, bu bağlamda 

şimdi ayrıca mutlaka bkz. Öz-Haber 39/23 = 68/44) yalanlayanları sen Bana bırak;                                                                                        

Biz onları bilemeyecekleri bir yönden derece derece (helaka) sürükleyeceğiz.                                                                                               

45- Ama Ben şimdi onlara süre tanıyorum; fakat sonunda tuzağım Zorlu (=Metin) 

olacaktır! (Öz-Haber 68/44-45)                                                                                            
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O halde, bu birbirleriyle çok yakından bağlantılı, ve böylelikle temelde sonuçta aynı kritik 

Mesajı içeren bu Ayetleri yukarıda bu bağlamda böylece açıkça ve tümüyle görüp tanık 

olduktan sonra, şimdi burada yüce Rabbimizin içlerinde bu Kendi özel ve kudretli Adlarını                      

sonunda özellikle kullanmış olduğu yukarıdaki şu 3 kilit Ayet üzerinde odaklanalım:      

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

183- Ama Ben şimdi onlara süre tanıyorum;                                                                                                         

fakat sonunda tuzağım Zorlu (=Metin) olacaktır! (Öz-Haber 7/183)  

58- Şüphesiz, Al-lah; işte, O en Besin-Verendir;                                                                                                      

-ve sonrasında- pek Zorlu (=elMetin) Kuvvet Sahibi olandır! (Öz-Haber 51/58) 

45- Ama Ben şimdi onlara süre tanıyorum;                                                                                                         

fakat sonunda tuzağım Zorlu (=Metin) olacaktır! (Öz-Haber 68/45) 

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

=İlk olarak, yukarıdaki bu kilit Ayetlerin Kuran-Haberdeki o Bölüm ve Ayet No’larını 

aşağıda yan yana yazdığımızda, buradaki hayranlık verici ilk Mucizevi sonuca derhal ve               

net olarak ulaşabiliyoruz, böylece: 

7 183  51 58  68 45 = 19x…  

=İkinci olarak, yukarıdaki bu kilit Ayetlerin Kuran-Haberdeki o Ayet Yer No’larını                 

aşağıda yan yana yazdığımızda, buradaki hayranlık verici ikinci Mucizevi sonuca derhal ve 

net olarak ulaşabiliyoruz, bunun ardından, yine böylece: 

1137  4731  5314 = 19x…   

 

** Ayet Yer No’ları Kuran-Haberdeki tüm Bölümlerde mevcut olan toplam Ayet sayılarını                                       

yukarıdaki o herbir kilit Ayete erişene kadar, her biri için ayrıca orada en baştan itibaren böylece                   

toplamak suretiyle tespit edilmektedir.  
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=Üçüncü olarak, yukarıdaki bu kilit Ayetlerde mevcut olan toplam Harf sayılarını                                 

aşağıda yan yana yazdığımızda, buradaki hayranlık verici üçüncü Mucizevi sonuca                   

derhal ve net olarak ulaşabiliyoruz, böylece:  

18  28  18 = 19x…   

=Dördüncü olarak, yukarıdaki bu kilit Ayetlerde mevcut olan toplam Ebced değerlerini                                  

aşağıda yan yana yazdığımızda, buradaki hayranlık verici dördüncü Mucizevi sonuca                   

derhal ve net olarak ulaşabiliyoruz, bunun ardından, yine böylece:    

757  2246  757 = 19x…   

(** Burada ayrıca mutlaka bilmeliyiz ki, bu son iki mucizevi planda, biz burada --ortadaki (51/58) ayetinde-- 

mevcut olan o --orjinalinde “t” ve “h” harflerinden müteşekkil olan-- bu özgün (bileşik) dişil “t” harfini                                 

önce harf sayımlarında bundan ötürü “t” ve “h” olarak sayıp, ve ardından, ebced değerlerinde de                        

bununla tam mutabık ve uyumlu olarak “400” ve “5” olarak hesaba alıyoruz yine.)   

 

O halde, burada böylelikle hayranlık verici ve mucizevi böyle muhteşem bir Mührü de,                            

en evvelden beri, Kuran-Haberdeki bu kilit Ayetler üzerine böylece planlayıp koymuş 

olarak, yüce Rabbimiz, böylelikle:  

** yukarıdaki o büyük Peygamberlerine ait o mucizevi gaybi haberleri şimdi bu                  

bağlamlarda da böylece aynen doğrulayıp tam bir gerçek kılmış olmaktadır; 

** bu Misak Elçisini/Mesajını --daha önceki tüm o dokümanlarda birlikte açıkça ve 

detaylıca tanık olduğumuz tüm o Muhteşem matematiksel Mucizelerle, ve böylelikle aslen  

bu Kuran-Haber (=orjinal arapçası: El-Haberu) tekstiyle (lütfen, tekrar bkz. 98/2-3)--                                                             

burada nihai olarak bir kez daha böylece bu aslıyla ve tümüyle doğrulayıp onaylamış 

olmaktadır;  

** bu Muhteşem matematiksel Mucizelerin hepsini ve her birini zalimce ve nankörce 

yalanlayacak olanları, bunun sonucunda Kendisinden gelecek şiddetli bir cezalandırma ile 

(51/58-60) uyarmış olmaktadır, yakında hem burada, akabinde hem ahirette, ve ebeden! 

(lütfen, bu bağlamda şimdi ayrıca mutlaka bkz. Öz-Haber 44/10-16 & 2/39)     
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Burada, biz şunu kesinlikle görüp idrak etmeliyiz ki, yüce Rabbimiz yukarıda bu çok özel ve 

kudretli Adlarını bu kilit Ayetlerde böylece kullanarak:  

…fakat sonunda Tuzağım Zorlu (=Keydi Metin) olacaktır! (7/183 ve 68/45)  

…ve sonrasında O, pek Zorlu Kuvvet Sahibi (=Zu elKuvveti elMetin) olandır! (51/58) 

böylece yukarıda gördüğümüz ve şimdi bu Kulu ve Misak Elçisi (=metin) vasıtasıyla  

böylece sırrını açıp göndermiş olduğu tüm o 19 kodlu muhteşem İşaretlere & Besine & 

Anlatıya (bu özel terimlerin her birini orada 19 kodlu o mucizevi bağlamında görüp, daha 

önceki tüm o dokümanlarımızda bunların her birine orada açıkça ve detaylıca tanık 

olduğumuz üzere) karşı zalimce ve nankörce davranıp şimdi bunların hepsini ve her birini 

şiddetle yalanlayacak olanlarla sonunda bilhassa Kendisinin bu çok özel ve kudretli 

Adlarıyla böylelikle Şahsen hesap soracağını ve cezalandıracağını böylece özellikle 

vurguluyor olmalıdır, bu Ayetlerin akabinde. (7/182-183 & 51/58-60 & 68/44-45)                                                                                     

Yani böylelikle tekrar şu en sade ve doğru bağlamda şunu diyor olmalıdır: O, şimdi 

halihazırda tüm bu 19 kodlu muhteşem Ayetleri & Rızkı & Hadisi böylelikle bu Kulu ve 

Misak Elçisi (=metin) vasıtasıyla gönderdi; ama onlar buna derhal ve şiddetle karşı çıktılar, 

ve alay ettiler, ve O’nun bu kuluna ve Mesajına karşı gaddarca ve cahilce davranmayı                 

tercih ettiler; (lütfen, bu bağlamda bkz. Öz-Haber 56/81-82 & 53/59-61 & 70/36-38)                                                                                                                                                    

o halde, yukarıda vadedilen vakitleri geldiğinde, --O’nun bu kulu hala hayatta iken, veya 

O’nun katına alınmış olduktan sonra; (13/40)-- yüce Rabbimiz o çok özel ve kudretli 

Adlarıyla ve müthiş Kuvvetleriyle (Kuran-Haberde bunun akabinde özellikle vadedilmiş 

olan o yakın felaketlerle; 44/10-16 & 17/7-8 & 9/97-98 & …) burada onları böylelikle ve 

Şahsen cezalandıracaktır, ve akabinde ahirette, ebeden! Madem ki, onlar burada O’nun bu 

mütevazi Kulunu ve Misak Elçisini (=metin) güzellikle dinlemediler, belki bunun akabinde 

O’nun Kendi mütekebbir Şahsını (=Zu elKuvveti elMetin) olarak artık orada gerektiği gibi 

ve şekilde mutlaka dinleyeceklerdir, ebeden! (51/58-60) (44/13-16 & 33/64-68) 

** Ama burada şunu mutlak ve çok iyi idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki bu 3 özel ve kudretli Adlar burada elbette 

yüzde yüz ve sadece yüce Al-lahın kendi Şahsına aittir; O’nun bu Kulu ve Misak Elçisi burada sadece bunun 

dışında basit bir ada (=metin) sahip olan, ve yukarıda açıklanan o sade ve doğru bağlamda böylelikle                  

yüce Rabbin özel Adı altında (orada böylelikle ikincil ve dolaylı olarak --yukarıda açıklanıp vurgulanan o sade 

ve doğru mantıkta-- böylece dolaylı bir şekilde de ima edilip hatırlatılmış olarak) gelmiş olacak olan                      

O’nun basit, sıradan ve sade bir Kuludur (18/110), daha önce tüm o büyük Peygamberler tarafından                  

aynen böylece işaret edilip haber verildiği üzere. Dolayısıyla, elbette bu Misak Elçisi sadece yüce Al-lahın 

kendi Şahsına ait olan yukarıdaki bu özel ve kudretli Adlarda kendisi için orada en ufak ve hiçbir pay sahibi 

asla değildir ve olamaz, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde, ebeden! Bu en özel ve kudretli Adlar da her zaman   

yüzde yüz ve sadece tümüyle ve böylece yüce Al-lahın kendi Şahsına aittir, ve öyle kalacaktır, ebeden! (20/8)      
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O halde, burada şimdi, yukarıda özellikle Muhammed Peygamber tarafından haber verilen 

o çok önemli gaybi haberin de, yüce Rabbimiz tarafından nihai olarak nasıl burada yine                    

bunun akabinde, aynen doğrulanıp tam bir gerçek kılındığını Kuran-Haberdeki bu 

Ayetlerde açıkça görüp idrak edelim, birlikte, burada: 

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

6- Ve Meryem oğlu İsa dedi: Ey İsrail oğulları, şüphesiz ben size gönderilmiş Al-lahın bir 

Elçisiyim, ellerimin önündeki bu Tevratı doğrulayıcı olarak,                                                                             

ve benden sonra gelecek bir Elçiyi müjdeleyici olarak, ki onun adı “övülmüş” (=ahmedu) 

olacaktır! … (Öz-Haber 61/6) 

** İsa Peygamberin daha önce İncilde nasıl devamlı olarak bu Üçüncü ve Son Günde (=Milenyum) 

gönderilecek bir Elçiden orada “İnsanOğlu” lakabıyla bahsedip, ve akabinde bu Elçinin tüm samimi inananlara 

yüce Rabbimizin katında sonsuz hayatı kazandıracak olan o göksel “yiyeceği” (=19 kodlu özel “Kelimeler”) 

burada yüce Rabbimizin izniyle böylelikle vereceğini netçe haber verdiğini burada, ve daha önceki (özellikle 

Devasa Mucize 1 & 2 başlıklı) dokümanlarımızda ilgili tüm Ayetlerle açıkça ve detaylıca görmüştük.                                 

Ve yukarıdaki Ayette, İsa Peygamber şimdi de burada bu Elçinin adının yüce Rabbimiz tarafından “övülmüş” 

(=ahmedu) olacağını vurguluyor; çünki en temelde bu Elçi şimdi yüce Rabbin emri doğrultusunda oturup  

tüm o 19 kodlu Muhteşem matematiksel Mucizeler üzerinde gönülden ve hararetle uzun bir dönem                   

çalışacak (73/1-6), ve sonunda --O’nun büyük yardımı ve inayetiyle-- bunları tüm samimi inananlara                           

en Besin-Veren (=elRezzaqu) yüce Rabbimizden böylece gönderilmiş ebedi bir mükafat ve göksel bir      

Besin (=Rızqu) olarak iletmeyi böylelikle akabinde ve en temelde başaracak olmalıdır, (51/58 = 2/25);                                                                                                                                 

ve yüce Rabbimiz buna karşılık şimdi Kendisinden --bu Kulu ve Misak Elçisi vasıtasıyla-- böylece gönderilmiş 

bu ebedi Besini (=Rızqu) zalimce ve nankörce reddedecek ve iteleyecek o yalanlayıcılardan yakında burada, 

ve sonra ahirette de ebeden, Kendisi o çok özel ve kudretli Adlarıyla bizzat ve Şahsen hesap soracak (7/183 = 

51/58 = 68/45), ve böyle yaparak burada ikincil ve dolaylı olarak Kendi bu Kulu ve Misak Elçisinin o basit ve 

yalın adını da (=metin) --daha önce gördüğümüz o sade ve doğru bağlamda-- hatırlatmış, ve onu bu şekilde 

ve bu açıdan (özellikle O’nun uğrunda yapıp tamamlamış olduğu tüm bu uzun ve ağır Çalışmalardan ötürü; 

73/1-6) --daha önce açıklanıp vurgulanan o sade ve doğru mantıkta-- böylelikle hatırlatmış, ve de bu açıdan 

böylelikle “övmüş” de olacaktır! (lütfen, bu bağlamda şimdi tekrar bkz. Öz-Haber 51/58-60 & İncil, Matta 

23/39 = Yuhanna 6/27 = Luka 17/25-30, bunları daha önce burada açıkça gördüğümüz üzere.)                                                      

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

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

29- Al-lahın Elçisi olan o “övülmüş-kul” (=muhammedun), ve onunla birlikte olanlar,                            

o inkarcılara karşı kararlı, ve kendi aralarında şefkatlidirler.                                                                             

… ve onların İncildeki meseli şudur: bir “ekin” gibidirler,                                                                             

(birinci etapta) filizini çıkarmış,                                                                                                                           

(ikinci etapta) onu kuvvetlendirmiş,                                                                                                                

(üçüncü etapta) semizleyip kalınlaşmış,                                                                                                        

(dördüncü etapta) gövdesi üzerinde doğrulmuş;                                                                               
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böylece (sonunda) o ekincileri (=inananlar) pek hoşnut kılar; ama o inkarcıları iyice 

öfkelendirecektir. Al-lah böylece inanıp (bu) “erdemli-planlar” üzerinde “çalışanlara” 

(=amilu elsalihat; lütfen, bu bağlamda mutlaka 2/25 ayetini hatırlayalım burada)                         

bir bağışlanma, ve büyük bir mükafat vadetmektedir. (Öz-Haber 48/29) 

** İsa Peygamberin daha önce İncilde tüm o ilahi “Kelimeleri” orada mesel bağlamda göksel bir tohuma                    

ve “ekinlere” benzettiğini, ve akabinde yine orada “İnsanOğlu” lakabıyla andığı o Elçinin bu Üçüncü ve Son 

Günde (=Milenyum) gelip tüm samimi inananlara yüce Rabbimizin katında sonsuz hayatı kazandıracak                   

bu göksel “ekinleri” (=19 kodlu özel “Kelimeler”) burada, yüce Rabbimizin izniyle, böylelikle o                      

yenilenmiş olacak KöşeTaşı Kitapta vereceğini netçe haber verdiğini burada, ve daha önceki (özellikle               

Devasa Mucize 1 & 2 başlıklı) dokümanlarımızda ilgili tüm Ayetlerle açıkça ve detaylıca görmüştük.                                                          

Dolayısıyla, bu Elçi böylelikle vadedildiği üzere, şimdi halihazırda gelip bu ilahi “ekinleri” (=19 kodlu                         

özel “Kelimeler”), yukarıdaki Ayette özellikle vurgulandığı üzere, böylece tam 4 etapta gelişen bir biçimde, 

yüce Rabbimizin direktifi ve emri doğrultusunda yenilenmiş olan bu KöşeTaşı Kitapta (=Kuran-Haber:                 

orjinal arapçası: El-Haberu) aynen ve böylece O’nun kesin sözü ve izni doğrultusunda halihazırda                            

netçe sunabildiği; (buna da yine daha önceki o ilk dokümanımızda açıkça ve detaylıca tanık olmuştuk)                                                                                                                                                             

ve akabinde, tüm samimi inananları yüce Rabbimizin katında sonsuz hayatı kazanabilmeleri için                          

bu “erdemli-planlar” üzerinde böylece gönülden “çalışmaya” (=amilu elsalihat; lütfen, bu bağlamda şimdi 

ayrıca mutlaka bkz. Öz-Haber 2/25 = 48/29) davet ettiği üzere.                                                                                                                                     

Bundan ötürü, bu Elçi, ve onunla birlikte olan tüm inananlar, yukarıdaki Ayette yüce Rabbimiz tarafından  

yine “övülmüş-kul” (=muhammedun) sıfatıyla da anılmaktadır, çünki bu Elçi, ve onunla birlikte olan tüm o 

inananlar, şimdi tüm bu 19 kodlu Muhteşem matematiksel Mucizeler üzerinde gönülden çalışıp                                

böylelikle yüce Rabbimizi bu bağlamda tüm güçleriyle ve gereğince izzet verip yüceltmiş, ve O’nun                                  

tüm o büyük Peygamberlerine (burada, bu bağlamda en başta Nuh, ve İbrahim, ve Musa, ve İsa, ve Davud,                 

ve de Muhammed Peygamberler) verdiği o Hikmeti de böylece ve aynen gereğince doğrulamış ve  

onurlandırmış olacaklardır. (*Lütfen, bu bağlamda tekrar o “Ata-Peygamberlerin & Musa & İsa & Davud & 

Muhammed Peygamberlerin Sözleri” dosyalarına gidip, orada tüm bu büyük Peygamberlere ait mucizevi 

Hikmet haberlerini, ve onların böylelikle bu Misak Elçisine/Mesajına, ve onunla birlikte olan tüm inananlara,                         

bu bağlamda da verdikleri o büyük inanç ve desteklerini açıkça ve tümüyle görüp tanık olmalıyız.)      

O halde, biz artık yukarıda Muhammed Peygamber tarafından bildirilen o çok önemli gaybi 

haberin de, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece nasıl yine aynen doğrulanıp tam bir 

gerçek kılındığını da, bunun akabinde, artık açıkça görüp ve netçe idrak edebilmiş 

olmalıyız, bu bağlamda:                      

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

4- Muhammed Peygamber dedi: Benim soyumdan bir Adam (=o “Misak Elçisi”) çıkacak;                                          

o (Allah tarafından) sizin bu Peygamberinizin ismiyle (=Muhammed; bkz. Fetih 29) 

isimlendirilecektir! … (Ebu Davud’dan)                                                                 

==================== 
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O halde, şimdi de Kuran-Haberde yer alan bu bağlamdaki şu en kritik ve temel Ayetleri 

görelim, birlikte, burada: 

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

1- Kitap ehlinden (=yahudiler & hristiyanlar & araplar) ve ortak koşuculardan (=budistler 

& hindular vs.) o inkar edenler şimdi böylece kopup ayrılacak değillerdi,                                                                    

ta ki onlara bu Açık-Delil (=elBeyyinetu; bu özel terim aynı zamanda yine o ilk iki dokümanımızda 

açıkça ve detaylıca gördüğümüz, ve orada birlikte sonunda böylelikle bu Açık-Delili (=Beyyinetu) ve böylece 

o İletiyi (=Huda) oluşturan 19 kodlu tüm o özgün Kelimeleri, ve sonra Harfleri de işaret eden en temel                 

özel bir terimdir yine, Kitapta; lütfen, bu bağlamda şimdi ayrıca mutlaka bkz. Öz-Haber 6/157 = 39/23) 

gelinceye dek.                                                                                                                                                                                  

2- Al-lahtan bir Elçi, o “tertemiz sayfaları” ileten,                                        

3- onun içinde “dosdoğru yazılar” var olan. 

(** Burada, biz mutlaka o ilk dokümanımıza (=Devasa Mucize 1) gidip, orada da en sonda açıkça sunulmuş 

olan o Kuran-Haber (=orjinal arapçası: El-Haberu) tekstini tekrar ve tümüyle bir görmeliyiz,                               

yukarıda yüce Rabbimiz tarafından o Misak Elçisi kanalıyla şimdi tüm insanlığa iletilmiş olacağı                          

böylece işaret edilip önemle vurgulanmış olan bu “tertemiz sayfalara” (=suhufen mutahharaten) ve                       

içlerindeki bu “dosdoğru yazılara” (=kutubun qayyimetun) böylelikle tekrar yakından ve açıkça tanık 

olabilmemiz için. Ve ardından, orada tekrar bu büyük Peygamberler (bu bağlamda, özellikle Davud, ve İsa,               

ve de bilhassa Muhammed Peygamber) tarafından bu Misak Elçisine/Mesajına bu bağlamda da verdikleri                   

o büyük desteği tekrar yakından görüp netçe idrak edebilmeliyiz orada.)     

6- Şüphesiz, Kitap ehlinden (=yahudiler & hristiyanlar & araplar) ve ortak koşuculardan 

(=budistler & hindular vs.) o --yukarıda anılan o Açık-Delili (=elBeyyinetu)-- şimdi                              

inkar edenler sonunda Cehennem ateşi içinde olacaklardır, orada sonsuz kalanlar olarak. 

İşte, onlar yaratılmışların en kötüleridir!                                                   

7- Şüphesiz, --Kitap ehlinden (=yahudiler & hristiyanlar & araplar) ve ortak koşuculardan 

(=budistler & hindular vs.) tevbe edip-- şimdi iman edenler ve (bu) “erdemli-planlar” 

üzerinde “çalışanlar” (=amilu elsalihat; bu özel terim aynı zamanda yine o ilk iki dokümanımızda açıkça 

ve detaylıca gördüğümüz, ve orada birlikte sonunda böylelikle bu Erdemli-Planlar (=elSalihat) üzerinde 

böylece çalışmayı, ve bunun akabinde elde edilecek o --mesel bağlamdaki-- ilahi Meyvaları/Ürünleri 

(=Semeretin) (=19 kodlu tüm o özgün Kelimeler, ve sonra Harfler), ve böylece de bunların sonunda 

ulaşılacak o İletiyi (=Huda) işaret eden en temel özel bir terimdir yine, Kitapta; lütfen, bu bağlamda şimdi 

ayrıca mutlaka bkz. Öz-Haber 2/25-26 = 39/23); İşte, onlar yaratılmışların en hayırlılarıdır!                                                                                                                                

8- Rablerinin katında onların mükafatları, altlarından ırmaklar akan ferahlık Cennetleridir, 

orada sonsuz kalanlar olarak. Al-lah böylece onlardan hoşnut olacak, ve onlar da O’ndan 

hoşnut olacaklar. İşte bu, Rabbinden hakkıyla sakınan içindir! (Öz-Haber 98/1-3 & 6-8) 

==================== 
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O halde, son olarak, şimdi de bu büyük Peygamberlere ait şu en kritik gaybi haberleri 

birlikte görelim, bu bağlamda, burada: 

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

Davud Peygamber dedi: Ben derim ki, keşke bir kuş gibi kanatlarım olsaydı, ta ki o vakit 

uzaklara uçardım ve bir konak yeri bulurdum.                                                                                                                              

--İsrailden-- çok uzaklara kaçardım; ve ben (o kendi torunu olacak “Misak Elçisi” kanalıyla)                                  

o Çöl-Şehirde yerleşirdim –o vakit!                                                                                                                

Böylece orada derhal bir sığınak bulurdum, --yakında İsrailin ve sonra çevresindekilerin 

başına-- esecek olan o kasırgadan ve fırtınadan! (Mezmurlar-Zebur 55/6-8) (bu hususta 

lütfen, ayrıca mutlaka bkz. İşaya 28/9-22 & ve akabinde Öz-Haber 17/7-8 & 44/10-16) 

Davud Peygamber dedi: Yerin tüm kralları Seni övecekler, ey Rab, (yine, o kendi torunu 

olacak “Misak Elçisi” vasıtasıyla) Senin ağzının o “Kelimelerini” --yukarıda anılan, ve 

şiddetle arzulanıp böylece işaret olunan o Çöl-Şehirden-- işittikleri zaman!                                                               

Onlar Rabbin “yollarını” terennüm edecekler: Rabbin izzeti ne yücedir!                                    

(Mezmurlar-Zebur 138/4)  

Davud Peygamber dedi: Senin yarattığın tüm milletler --o çok uzaklarda olan Çöl-Şehre-- 

gelecekler, Senin önünde eğilmek için, ey Rab; ve böylece Senin İsmine izzet vermek için! 

Çünki Sen büyüksün, ve o mucizevi “İşleri” (yine, o kendi torunu olacak “Misak Elçisi” 

vasıtasıyla) gerçekleştirensin; ve böylece Sen tek İlahsın!                                                          

(Mezmurlar-Zebur 86/9-10)    

Davud Peygamber dedi: Rab --yine yukarıda anılan, ve şiddetle aranıp böylece işaret 

olunan (bu kez) o çok uzaklardaki-- Düzlük-Şehri sever, kutsal Dağların arasında              

kurulmuş olan,                                                                                                                                                                        

oradaki Doruğun kapılarını sever, Yakup/İsrailin (bu) tüm mekanlarından daha öte!                               

Senin hakkında izzetli şeyler söylendi, ey Rabbin o --çok uzaklardaki-- Düzlük-Şehri! 

(Mezmurlar-Zebur 87/1-3)                                                                                         

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

İsa Peygamber dedi: İşte, ben size önceden haber verdim. O halde, eğer onlar o vakit size 

derlerse: İnsanOğlu (=o “Misak Elçisi”) --İsrailde-- Çöldedir, oraya asla gitmeyin; eğer  

derlerse: O --Kudüste-- içeri odalardadır, buna asla inanmayın!                                                                   

Çünki şimşek nasıl doğudan çakıp ve sonra Batıda da görünüyorsa, o İnsanOğlunun                  

gelişi de (nihayetinde) böyle --Batıdan-- olacaktır! (İncil, Matta 24/25-27) 

İsa Peygamber dedi: Bana inan ki, ey kadın, sizin artık Rabbe ne bu Dağda, ve ne de Kudüste 

tapınmayacağınız --ancak yukarıda halihazırda işaret ettiği o Yönde/Yerde tapınacağınız-- 

o Saat gelmektedir! (İncil, Yuhanna 4/21)  

İsa Peygamber dedi: Dikkat edin ki, yürekleriniz eğlenceyle ve sarhoşlukla ve günlük 

hayatın meşgalesiyle alıkonmasın, ve o gün sonunda gelip sizi ansızın, ve bir tuzak gibi 

kapmasın! Çünki o gün sonuçta (direkt veya dolaylı olarak) yerin üzerindeki herkesi 

etkileyecektir.                                                                                                                                                                     

O halde, --o İnsanOğlu tarafından o vakit tüm insanlığa halihazırda verilmiş olacak                                    

o göksel “yiyecek” (=19 kodlu özel “Kelimeler;” bkz. Luka 17/17 & Matta 4/4 & Luka 

8/11) üzerinde gönülden çalışarak; bkz. Yuhanna 6/27 & Matta 24/14--                                                    

her an uyanık durun, ve dua edin ki, o yaklaşmakta olan felaketlerden kaçıp                                                  

--yukarıdaki o ilk iki gaybi haberinde halihazırda böylelikle netçe işaret ettiği üzere, 

Kudüsten çok uzaklarda, ve temelde Batı tarafında zuhur edecek olan--                                                                               

o İnsanOğlunun (=o “Misak Elçisi/Mesajı”) önünde dik durabilesiniz!                                                     

(İncil, Luka 21/34-36)                                                                                              

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

Muhammed Peygamber dedi: İlkin o “Güneş” (=kendi torunu olacak o Misak 

“Elçisine/Mesajına” da yönelik meseli/sembolik bir gönderme olmalıdır bu ifade;                          

lütfen, bu bağlamda şimdi mutlaka bkz. Kuran, Furkan 61 = Ahzap 46) Batıdan doğmadıkça, 

o Felaket Saati gelmeyecektir.                                                                                                                                                                

Ve o artık böylece Batıdan doğduğunda, (birçok) insanlar görüp iman edeceklerdir.                   

Ama --bunun akabindeki o Felaket Saati gelince-- artık o vakit bir kimseye imanı fayda 

sağlamayacaktır, eğer o bundan önce (kendi torunu olacak o “Güneşe” = Misak 

“Elçisine/Mesajına”) iman etmemiş, ve de bu imanıyla bir “hayır” (=19 kodlu tüm o 

“erdemli-planlar” üzerinde çalışarak; bkz. Kuran, Neml 93 = Muddessir 26-31 = Nahl 30) 

kazanmamışsa! (Buhari ve Müslim’den)                                                                                                                            

Muhammed Peygamber dedi: Bu dünyadan sadece bir Gün kalmış olsa, Allah bu Günü 

mutlaka uzatacaktır, ta ki bu -Son- Günde (=Milenyum; lütfen, bu bağlamda bkz. Hac 47) 

benim Evimden/Soyumdan bir Adam (=kendi torunu olacak o “Misak Elçisi” yine) 

hükmedecektir. O böylelikle --yukarıda halihazırda gayben netçe işaret etmiş olduğu üzere, 

Batıdaki-- o Kudret Dağında (=Cebele elDeylemi), ve Çevresinde hükmedecektir!                          

(İbn-i Mace’den)                                                                                                           

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

 

Yukarıda ard arda tüm bu büyük Peygamberlerin bu mucizevi gaybi haberlerinde  

böylelikle önce “mesel” bağlamda netçe işaret ettikleri, ve sonra “zahir” anlamda da               

kuvvetle haber verdikleri üzere, yüce Rabbimiz tarafından şimdi bu Üçüncü ve                                      

Son Günde (=Milenyum) böylelikle muhakkak Batıda, ve oradaki o kutsal ve kudretli 

Dağların arasında, tüm insanlık için --bu özel bağlamda-- en mübarek bir Şehir olarak                 

tayin etmiş olacağı --bu özel açıdan-- bu en önemli Beldeyi o ikinci dokümanımızda 

(=Devasa Mucize 2) --ilgili tüm diğer en kritik İlahi Ayet, ve Nebevi haberlerle-- orada                    

Giriş bölümünün en sonunda açıkça tanık olmuştuk.    
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Öyleyse, artık Selam ve sonsuz Esenlik burada yine bu kritik Son Çağda,                                              

yüce Rabbimizin burada Kendi en kritik ve önemli bu “Misak Elçisi/Mesajı” üzerine 

böylelikle nihai olarak koymuş olduğu bu temelden ve tümüyle onaylayıcı benzersiz 

Mucizevi İlahi Mührünü de böylelikle hakkıyla idrak ve takdir edecek,                                                                               

ve ardından, böylece samimi bir yürekle oturup --halihazırda, diğer tüm dokümanlarımızda 

açıkça ve detaylıca tanık olduğumuz-- tüm o 19 kodlu Muhteşem matematiksel Mucizeler 

üzerinde erdemlice çalışacak, ve böylelikle burada bunların her birini 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 ve mutlaka 

bkz. Öz-Haber 39/23, 33-35 & 74/26-40) 

 

 Metin/Misak Elçisi 

Yüce Rabbimizin katında en hayırlı bir mertebede       Yüce Rabbimizin katında en hayırlı bir mertebede                                                      

olan o en seçkin Ata-Peygamberlerin (=İbrahim        olan o en seçkin Ata-Peygamberlerin (=İsmail                                                                                                                               

ve İshak ve Yakup; 38/45) soyundan çıkmış olan        ve Elyesa ve ZulKifl; 38/48) soyundan çıkmış olan                                                                                                                  

o pek mübarek Davud Peygamberin bir torunu,        o pek mübarek Muhammed Peygamberin bir torunu,                                   

ve öğrencisi, ve hizmetkarı.          ve öğrencisi, ve hizmetkarı. 

 

                                                                                                                         

 

 


