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  KURAN-HABER’DE                                                                                    

O ATA “ELÇĐLER”  

Burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde en Bilge ve nezih bir tarzda, Kendisine olan o derin 
bağlılık ve sarsılmaz sadakatleri dolayısıyla, burada en başta böylece övgüyle anmış olduğu             
tüm o ata “Elçilerinin” (=4/163-165) aynı zamanda sonuçta yine bize böylece nasıl “19” kodlu,                     
en muazzam bir “Simetrik Planlama” (=74/26-31) verecek şekilde de, orada böylelikle                       
en Üstün ve mucizevi bir tarzda anılmış olduklarına hayranlıkla tanık olacağız yine, birlikte.   

O halde, burada şimdi, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde, Kendisine olan o derin bağlılık ve 
sarsılmaz sadakatleri dolayısıyla, burada en başta böylece tasviple anmış olduğu tüm bu                          
ata “Elçilerini” (=4/163-165) aşağıda tüm Kuran-Haber boyunca da anılmış oldukları tüm bu 
ilgili --Bölüm/Ayet numaralarında-- böylece birer birer görüp açıkça idrak edelim, en ilkin:  

elçi Nuh              

toplam 43 kez anılmış   

3/33    10/71  11/46  19/58  26/106 38/12  53/52  

4/163   11/25  11/48  21/76  26/116 40/5  54/9  

6/84    11/32  11/89  22/42  29/14  40/31  57/26  

7/59    11/36  14/9  23/23  33/7  42/13  66/10  

7/69    11/42  17/3  25/37  37/75  50/12  71/1  

9/70  11/45  17/17  26/105 37/79  51/46  71/21    

            76/26 

elçi Musa              

toplam 136 kez anılmış 

2/51   6/84  7/154  17/101 20/91  28/15             37/120  

2/53    6/91  7/155  18/60  21/48  28/18             40/23  

2/54    6/154  7/159  18/66  22/44  28/19             40/26  

2/55    7/103  7/160  19/51  23/45  28/20             40/27  

2/60    7/104  10/75  20/9  23/49  28/29             40/37  

2/61    7/115  10/77  20/11  25/35  28/30             40/53  

2/67    7/117  10/80  20/17  26/10  28/31             41/45  

2/87    7/122  10/81  20/19  26/43  28/36             42/13  

2/92    7/127  10/83  20/36  26/45  28/37             43/46  
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2/108   7/128  10/84  20/40  26/48  28/38             46/12  

2/136   7/131  10/87  20/49  26/52  28/43             46/30  

2/246   7/134  10/88  20/57  26/61  28/44             51/38  

2/248   7/138  11/17  20/61  26/63  28/48             53/36  

3/84  7/142  11/96  20/65  26/65  28/48             61/5  

4/153   7/142  11/110 20/67  27/7  28/76             79/15  

4/153   7/143  14/5  20/70  27/9  29/39             87/19  

4/164   7/143  14/6  20/77  27/10  32/23    

5/20    7/144  14/8  20/83  28/3  33/7    

5/22    7/148  17/2  20/86  28/7  33/69    

5/24    7/150  17/101 20/88  28/10  37/114 

  

elçi öz-Nebiler (=el-Nebiyyin/un)            

toplam 16 kez anılmış 

2/61    3/80  5/44  39/69        

2/136   3/81  17/55          

2/177   3/84  19/58          

2/213    4/69  33/7          

3/21  4/163  33/40  

elçi öz-Sıbtlar (=el-Esbat/ut)            

toplam 4 kez anılmış 

2/136   2/140  3/84  4/163 

 

elçi İbrahim                                 

toplam 69 kez anılmış 

2/124   2/258  4/125  11/76  21/62  38/45    

2/125   2/258  4/163  12/6  21/69  42/13    

2/125   2/260  6/74  12/38  22/26  43/26    

2/126    3/33  6/75  14/35  22/43  51/24    

2/127   3/65  6/83  15/51  22/78  53/37    

2/130   3/67  6/161  16/120 26/69  57/26                                     
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2/132    3/68  9/70  16/123 29/16  60/4    

2/133   3/84  9/114  19/41  29/31  60/4    

2/135    3/95  9/114  19/46  33/7  87/19    

2/136    3/97  11/69  19/58  37/83      

2/140    4/54  11/74  21/51  37/104     

2/258  4/125  11/75  21/60  37/109  

elçi İsmail             

toplam 12 kez anılmış 

2/125    2/133  2/140  4/163  14/39  21/85    

2/127  2/136  3/84  6/86  19/54  38/48 

 

elçi İshak                                 

toplam 17 kez anılmış 

2/133    6/84  14/39  37/113       

2/136   11/71  19/49  38/45        

2/140   11/71  21/72           

3/84     12/6  29/27          

4/163   12/38  37/112 

elçi Yakup              

toplam 16 kez anılmış 

2/132   2/140  6/84  12/38  19/49  38/45    

2/133   3/84  11/71  12/68  21/72      

2/136  4/163  12/6  19/6  29/27 

 

elçi İsa             

toplam 25 kez anılmış   

2/87    3/52  4/157  5/78  5/116  42/13  61/14  

2/136   3/55  4/163  5/110  6/85  43/63    

2/253   3/59  4/171  5/112  19/34  57/27    

3/45  3/84  5/46  5/114  33/7  61/6 
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elçi Eyyub              

toplam 4 kez anılmış 

4/163  6/84  21/83  38/41 

 

elçi Yunus            

toplam 4 kez anılmış 

4/163  6/86  10/98  37/139 

elçi Harun              

toplam 20 kez anılmış 

2/248   7/122  19/28  20/70  21/48  26/13             37/114  

4/163   7/142  19/53  20/90  23/45  26/48             37/120  

6/84  10/75  20/30  20/92  25/35  28/34 

 

elçi Süleyman                                

toplam 17 kez anılmış 

2/102  21/79  27/18  38/30        

2/102  21/81  27/30  38/34        

4/163  27/15  27/36          

6/84  27/16  27/44            

21/78  27/17  34/12 

elçi Davud                                 

toplam 16 kez anılmış 

2/251    17/55  27/16  38/22        

4/163   21/78  34/10  38/24        

5/78    21/79  34/13  38/26        

6/84  27/15  38/17  38/30 
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O halde, işte şimdi burada, bu bağlamda Kuran-Haberdeki bu en temel Ayetleri (=4/163-165)  
açıkça görelim, en ilkin:       

=======             
163- Şüphesiz, Biz sana vahyettik, (daha önce) vahyettiğimiz gibi o    
    

Nuh’a,           
     

ve ondan sonraki o              

öz-Nebiler’e,           
  

ve (yine) Biz vahyettik o  

Đbrahim ’e,      ve Đsmail’e,    
  

ve Đshak’a,     ve Yakub’a,    
  

ve öz-Sıbtlar’a,      

 

ve Đsa’ya,     ve Eyyub’a,    
  

ve Yunus’a,     ve Harun ’a,    
  

ve Süleyman’a;         
  

ve de Biz verdik o  

Davud’a da    
  

Zebur’u. 
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164- Ve (bunların dışında) sana daha önce (özel isim ve hikayeleriyle) kendilerinden 
bahsettiğimiz Elçiler de vardır, ve de (bunların dışında) sana (özel isim ve hikayeleriyle) 
kendilerinden (burada) hiç bahsetmediğimiz Elçiler de vardır. Ve Al-lah      

        Musa’ya 

kelimelerle konuştu.             
165- Đşte, (yukarıda kendilerine yüce Al-lah tarafından böylece özel olarak vahyedilmiş olan, ve 
Zebur verilmiş olan, ve kelimelerle konuşulmuş olan --özel isim ve sıfatlarıyla böylelikle anılmış 
olan-- tüm bu) Elçiler (=4/163-164) --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta 
böylece-- “Müjdeleyiciler ,” ve --o sağ tarafta da, böylece-- “Uyarıcılar” olarak 
(gönderilmişlerdir), ta ki artık insanların bu Elçilerden (=yani şimdi onlara yukarıda böylece  
tanık olduktan) sonra Al-laha karşı artık hiçbir (onların herhangi birine inanmama, güvenmeme) 
mazaretleri asla kalmasın.             
Ve (çünki işte), Al-lah --şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta böylece--                       
en Üstündür, ve --o sağ tarafta da-- en Bilgedir!          
166- Đşte, Al-lah (burada böylece) sana indirmiş olduğu hakkında tanıklık eder ki, O                           
bunu (böylece) Kendi --(bu en özgün “19” kodlu, Simetrik; 74/30)-- “Đlmiyle” indirmiştir!                
Ve (tüm) o Melekler de (buna) tanıklık ederler; ve (ama) Al-lah tanık olarak yeter!   
167- Fakat şüphesiz, o inkar edenler ve Al-lahın --(yine bu en özgün “19” kodlu; 74/30-31)-- 
“Yolundan” alıkoyanlar (böylece) apaçık bir sapkınlıkla sapmışlardır!       
168- Çünki şüphesiz, --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafı-- “inkar edenler,” 
ve o sağ tarafa karşı-- “haksızlık edenler;” işte, Al-lah --(onlar derhal tövbe edip, ileride artık 
vakit çok geç olmadan; 4/17-18 şimdi ve en kısa bir zamanda böylece doğrulukla ve samimiyetle 
Ona yönelmedikleri takdirde; 3/87-89)-- asla onları bağışlayacak değildir, ve onları (doğru) bir 
yola iletecek de değildir.              
169- Ancak o Cehennemin yoluna; orada --(yine bu sebepten ötürü/bu takdirde; 6/27-28)-- 
sonsuza kadar kalıcılar olarak! Ve bu, Al-lah için --(bundan da ötürü; 39/7)-- en kolaydır/adildir.  
170- Ey insanlar, o halde, işte, “Elçi” (=hz. Muhammedin (a.s.) uzun zamandır beklenen ve 
özlenen Mehdi torunu, buradaki bu “Misak Elçisi/MESAJINA” dair özel bir atıftır burada  
böylece) size Rabbinizden --(bu en özgün “19” kodlu, Simetrik; 74/30-31)-- “Gerçek” ile/üzere 
gelmiştir. Öyleyse, kendi iyiliğiniz için iman edin. Ama eğer (yine de) inkar ederseniz, (bilin ki), 
göklerde ve yerde ne varsa (hepsi sadece) Al-laha aittir.        
Ve (çünki işte), Al-lah --şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta böylece--                       
en Bilendir, ve --o sağ tarafta da-- en Bilgedir! 

(Kuran-Haber 4/163-170)          
======= 
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O halde, şimdi burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bu “19” kodlu, en özgün “Simetrik  
Mucizeyi” böylelikle açıkça tarif edip en net bir şekilde haber verdiği o en kritik ve temel 
Ayetleri peş peşe hatırlayalım aşağıda, şimdi bu bağlamda, şöylece: 

====================                                                                                                                                
23- Al-lah o en güzel Anlatıyı benzeşmeli (=muteşabihen) iki şerli /çifterli (=mesaniye)                             
--burada tüm bu ata “Elçileri” de böylece-- kapsayan bir Yazılı Belge olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra tüm bu ata “Elçilerin” yüce Rabbimiz tarafından en Bilge ve nezih bir tarzda, 
Kendisine olan o derin bağlılık ve sarsılmaz sadakatları dolayısıyla, tüm Kuran-Haber boyunca nasıl böylece 
övgüyle anılıp, akabinde bunların tam karşılıklı olarak böylelikle benzeşmeli (=muteşabihen) toplam “7” ikili /çift  
(=mesaniye) halinde --(elbette yine “19” kodu altında; 74/30)-- böylece nasıl en muazzam Simetrik bir tarzda 
konumlandırılmış olduklarını da, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından, ve en net olarak da yine göreceğiz,  
birlikte:    

Nuh     &  Musa                                

öz-Nebiler    &  öz-Sıbtlar  

Đbrahim       &  Đsmail      

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

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

 

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

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

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

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

                             tüm insanlık için.                                                                                                           

30-               Onun üzerinde (kodlanmıştır) “19!”  

 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o --(her ikisi de orada böylece o “el = öz” takısına sahip olmadıklarından 
ötürü)-- bu açıdan böylelikle “istisnai” konumda kalacak olan bu iki özel terimin:  

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

                Nebiler                   Sıbtlar                
                                                                                                                                             
orada bu nedenle bu ilahi Söküp-Atıcı (=Sekar) sistem tarafından, her iki tarafta, yüce Rabbimizin emriyle, böylece 
kesin bir tarzda dışta ve hariç bırakılacağını; ve bunun akabinde ise, bu ilahi Sistemin bize az önce gördüğümüz 
Kuran-Haberdeki tüm o ata “Elçileri,” burada yüce Rabbimiz tarafından en başta böylece ve özellikle vurgulanmış 
olan bu en özgün formlarıyla (=4/163-164) böylece o toplam “7” ikili /çift  halinde --yukarıdaki Ayetlerde                          
yüce Rabbimizin akabinde orada yine aynen böylece önemle vurgulayıp işaret ettiği üzere-- o Tablolar  
(=Levvahatun) halinde, her iki tarafta, yine topluca ve bütünüyle “19” ile kodlanmış şekilde net olarak sunacağını 
biraz sonra yine (inş.A) daha yakından da, ve en açıkça göreceğiz, birlikte.   

31- Ve Biz o ateşin bekçilerini sadece Meleklerden kıldık; ve Biz onların sayısını (=19)                
sadece bir Fitne/Test kıldık o --(şimdi burada bunu)-- inkarcılar için; ta ki (bununla)    

= o kendilerine Kitap verilmiş olanlar (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar) yakinen inansınlar,              
ve Đnananlar inanç arttırsınlar, 

= o kendilerine Kitap verilmiş olanlar (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar), ve Đnananlar artık            
hiç kuşkuya kapılmasınlar,  
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= ama (bunların arasında) o kalplerinde bir hastalık olanlar ve o --(şimdi burada bunu)-- 
inkarcılar diyecekler: Acaba Al-lah bu “meselle” (yukarıda 26-30. Ayetlerde verilen o “mesel”)  
-gerçekte- ne demek istiyor? Đşte, Al-lah böylelikle dilediğini -yine- (bu konuda o kendi 
hainliklerinden ötürü; bkz. 2/26-27) saptıracaktır (=yudillu), ve dilediğini (bu konuda kendi 
samimiyetlerinden ötürü; bkz. 13/27) doğruya iletecektir (=yehdi)!                                                                                                          
Ve Rabbinin ordularını hiçkimse bilemez, sadece Kendisi; ve o (=yukarıda 26-30. Ayetlerde 
vurgulanan o Söküp-Atıcı sistem) ancak bir Anışlıktır  (=Zikra) tüm insanlık için!                      
(Kuran-Haber 74/26-31)   

** Đlkin, biz buradaki bu en kritik Ayetlerle (=74/26-31) daha önce gördüğümüz bu en kritik Ayet (=39/23)                   
arasındaki o çok yakın ve kesin ilişkiyi, burada yüce Rabbimiz tarafından bunların içinde özel olarak kullanılıp 
kuvvetle vurgulanmış olan bu Anış (=Zikr), ve Anışlık  (=Zikra), ve hemen sonrasında, bununla dilediğini 
saptıracaktır (=yudillu), ve dilediğini doğruya iletecektir (=yehdi) gibi o ortak en kritik ifadelerden derhal 
görebilmiş, ve akabinde yüce Rabbimizin böylelikle bu en kritik ve temel Ayetlerle bize işin sonunda ve esasen 
böylece yine burada o aynı “19” kodlu, en muazzam “Simetrik Mucizeyi” i şaret edip haber verdiğini buradan da                   
en açık ve net bir şekilde idrak etmiş oluyoruz yine, en ilkin. (lütfen, bu bağlamda şimdi, hem de tekrar bkz.                
Kuran-Haber 39/23 = 74/26-31)                                                                                                                                          

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

 

O halde, yukarıda artık Kuran-Haberdeki bu en kritik ve temel Ayetleri böylece yine hep birlikte 
hatırlayıp, bu bağlamda da böylelikle ve netçe idrak ettikten sonra, şimdi yüce Rabbimize ait             
bu “19” kodlu, en özgün “Muhteşem Mucizeyi” de, bir sonraki sayfamızda, artık böylelikle                
en net ve apaçık bir şekilde görüp, yüce Rabbimizin huzurunda yine böyle en derin bir saygı ve 
haşyet içinde (32/15-17), tanık olmalıyız birlikte, şöylece:   
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    toplam             toplam           
geçiş sayısı        geçiş sayısı  

Nuh            43           136          Musa    

 

öz-Nebiler                 16              4           öz-Sıbtlar    

   

Đbrahim            69         12          Đsmail     

 

Yakup            16         17          Đshak       

 

Đsa            25          4           Eyyub 

      

Yunus             4         20          Harun 

    

Süleyman           17         16          Davud       
  

       _______________     _______________                                          

    19x…       19x…   

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

Nebiler              0             1           Sıbtlar   
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** Đlk olarak, burada dikkat edip şunu açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda bu iki özgün 
terim: “öz-Nebiler” (=el-Nebiyyin/un) ve “öz-Sıbtlar” (=el-Esbat/ut) yüce Rabbimizin en başta               
buradaki bu en temel Ayetlerde (=4/163-164) aynen böylece anmış olduğu üzere, bu “öz = el” takılı                     
bu en özgün formlarıyla yukarıdaki Tabloya doğrulukla yerleştirilmi ştir. Ve dolayısıyla, akabinde                          
“Nebiler” (=Nebiyyin/un) ve “Sıbtlar” (=Esbat/ut) terimleri ise --bu “öz = el” takılarından böylelikle ve 
açıkça mahrum olduklarından ötürü-- yine bu bağlamdaki bu en kritik ve temel Ayetlerde (=74/28-30)                         
yüce Rabbimizin bu apaçık ve mutlak direktifi doğrultusunda yukarıdaki Tablomuzda da --o sol tarafta & 
o sağ tarafta-- o alt bölgeye böylece ve doğrulukla yerleştirilmi ştir.           

** Đkinci olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda                              
biz tüm bu ata “Elçileri” --(bundan hemen önceki o “Muhteşem Bir Mucize 1” dosyasındaki tüm o                      
ata “Peygamberler” konusunda da aynen izlediğimiz gibi)-- yine yüce Rabbimizin tüm bunları en başta 
buradaki bu en temel Ayetlerde (=4/163-164) anmış olduğu bu en özgün sıralama içinde 
yerleştirmekteyiz;              
ve sadece yukarıda bu tam orta sırada (=yani buradaki o “dördüncü” sıra) biz o iki ata “Elçiyi” (=yani 
“ Đshak” ve “Yakup” elçiler), yüce Rabbimizin emriyle, böylece özel olarak yer değiştirerek (=“Yakup” ve 
“ Đshak”) şeklinde yerleştirmekteyiz, yine bundan hemen önceki o “Muhteşem Bir Mucize 1” dosyasındaki 
“19” kodlu o muhteşem Tablonun o tam orta sırasında (=yani oradaki o “beşinci” sırada) da aynen 
böylece izlemiş olduğumuz üzere. O halde, şimdi bu bağlamda, yüce Rabbimize ait bu ilgili en mucizevi 
Ayetleri de şöylece ve tekrar muhakkak hatırlamalıyız burada da, en başta:  

=======                                                                                                                                 
101- Biz bir “Đşareti” (=“Ayeten;” yani burada örneğin, yukarıdaki Tablomuzda tam o orta 
sırada o sol tarafta olması gereken o “Đshak” ismi) başka bir “Đşaretin” (=“Ayeten;” yine 
yukarıda tam o orta sırada o sağ tarafta olması gereken “Yakup” isminin) --(veya aynı şey burada 
bunun tam tersi bir yaklaşım için de aynen geçerli elbette)-- yerine getirip değiştirdiğimizde,                  
ki Al-lah böylece ne indirdiğini en iyi bilendir, onlar (şimdi O’nun bu Misak Elçisine) dediler: 
“Sen mutlaka ancak bir uydurucusun!” Hayır, (çünki) onların çoğu --(buradaki bu tam ve 
mükemmel “Matematik Planlamaları” ve kusursuz ve simetrik “Yer Değiştirme Đşlemlerini” hala 
böylece)-- bilip kavramıyorlar!                                                                                                                                                                     

102- (Ey Misak Elçisi, o halde, sen de şimdi onlara) de ki: Bunu Rabbinden böylece bir “Hak” 
olarak o kutsal Ruh (=Cebrail; 2/97) indirdi, inananları (bununla) böylece sağlamlaştırmak için, 
ve tüm (O’na) teslim olanlara --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta,  
böylece-- bir Đleti, ve --o sağ tarafta da, böylece-- bir “Müjde ” olarak!  

(Kuran-Haber 16/101-102)                                                                                               
=======         
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O halde, şimdi burada, Kuran-Haberde bu bağlamdaki bu en kritik ve temel Ayetleri de şöylece 
ve muhakkak görmeliyiz, en ilkin:             
=======             
7- O’dur indiren senin üzerine o “Yazıtı” (=buradaki “19” kodlu, o “Simetrik Mucizeye” dair           
en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve özellikle en özgün bir “Yazıt” 
(=Kitaben) olarak da nitelendirilmiş olan, böylelikle en başta; 39/23);     
ondan bir kısmı yerleşik-kılınmı ş “ Đşaretlerdir”  (=“Ayatun” muhkematun ; yukarıdaki                
“19” kodlu o Tablolarda, --o sol tarafta & o sağ tarafta-- böylece o üst bölgelerde yer alan tüm o               
“Kelimelere” bir atıftır), bunlar o “Yazıtın”  (=Kitaben) anasıdır;                                                                  
ve diğerleri ise dağılgan-kılınmışlardır  (=muteşabihatun; yukarıdaki “19” kodlu o Tablolarda, 
--o sol tarafta & o sağ tarafta-- böylece o alt bölgelerde yer alan tüm o “Kelimelere” bir atıftır). 
Đşte, kalplerinde bir eğrilik olanlar şimdi ondan o dağılgan-kılınmış olanların (=yani yukarıdaki 
“19” kodlu o Tablolarda, --o sol tarafta & o sağ tarafta-- böylece o alt bölgelerde yer alan tüm o  
“Kelimelerin ”) peşine düşeceklerdir, böylece --şimdi o sol tarafta, o alt bölgede-- bir 
“bozuculuk” aramak, ve --o sağ tarafta, o alt bölgede de-- onların “yorumunu” talep etmek için! 
Ama onların (o apaçık ve dosdoğru) yorumunu (lütfen, bunun için, örneğin, şimdi burada da 
mutlaka tekrar bkz. sh. 8 ve 11 böylece) ancak Al-lah ve o --(işte, yine bu en özgün “19” kodlu; 
74/26-31)-- “Đlimde” (böylece) derinleşmiş olanlar hakkıyla bilirler; ve akabinde, onlar (=tüm  
bu “Đlimde” böylece derinleşmiş olanlar) derler ki: Biz ona iman ettik. Onların hepsi (=yani 
yukarıdaki “19” kodlu o Tablolarda, --o sol tarafta & o sağ tarafta-- böylece o üst bölgelerde                 
yer alan tüm o yerleşik-kılınmı ş “Đşaretler,” ve akabinde, o alt bölgelerde yer alan tüm o 
dağılgan-kılınmış “Đşaretler” de böylece ve tümüyle) Rabbimizin katındandır! Fakat bunu 
ancak o düzgün/doğru akıl sahipleri hakkıyla düşünüp “Anış” alabilirler (=buradaki “19” kodlu, 
o “Simetrik Mucizeye” dair en özel bir atıftır yine, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve 
özellikle en özgün bir “Anış” (=Zikra ) olarak da nitelendirilmiş olan, böylelikle yine en başta; 
74/26-31)! (Kuran-Haber 3/7)    

203- Ve (şimdi) onlara bir “Đşaret” (=yani yukarıdaki “19” kodlu o Tablolarda, --o sol tarafta &                
o sağ tarafta-- böylece o üst bölgelerde yer alabilen bir “Kelime”) getirmediğin zaman, derler ki:                  
O halde, bunu da --(şimdi o üst bölgelerde)-- getirmeli değil miydin? De ki: Ben ancak 
Rabbimden bana --(işte, yukarıdaki bu Ayette, tüm bu “Đşaretler” hakkında aynen ve böylece)-- 
esinlenene uymaktayım. O halde, bunlar Rabbinizden “Görsel Belgelerdir;” ve --işte, şimdi yine 
burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta, böylece-- bir “Đletidir ,” ve --o sağ tarafta da--               
bir “Rahmettir ” (artık böylece) inanan bir halk için! (Kuran-Haber 7/203 = 39/23 = 16/101-102)  

(*Ve lütfen, buradaki tüm bu gibi “İşaretler” (=yani yine yukarıdaki “19” kodlu o Tablolarda, --o sol tarafta & o sağ tarafta-- böylece o üst 

bölgelerde, ve de o alt bölgelerde yer alan tüm bu “Kelimeler”) hakkında yüce Rabbimiz tarafından verilmiş tüm o en Bilge, hikmetli ve mucizevi 

diğer en önemli ve apaçık bilgilere de yakından tanık olmak için, şimdi hem de ayrıca ve mutlaka bkz. “Muazzam Bir Mucize 2” dosyası,                      

sh. 16-18.)     
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O halde, burada şimdi hz. Davud, ve hz. Đsa, ve de hz. Muhammedin (hepsinin üzerine de Selam 
olsun) bu konuda vermiş oldukları şu en kritik ve mucizevi Haberlerini de açıkça görelim 
birlikte, şöylece:  

******              

19- Hz. Davud şöyle haber verdi: Açın benim için o --(burada böylece özellikle “ 19” kodlu)-- 
Erdem kapılarını; ben oradan girip Rabbe şükredeceğim.                                                                                                                             

20- Đşte budur, Rabbin --(böylece yine özellikle “19” kodlu)-- Kapısı! Tüm erdemliler oradan 
gireceklerdir.                                                                                                                                                 

21- Sana şükrederim, (ey Rabbim), çünkü Sen bana yanıt verdin, ve Sen böylece benim için bir 
Kurtuluş oldun.              

22- Yapıcıların reddettiği “Taş” (=burada böylece yahudi ve hristiyanların en baştan beri 
reddettikleri “Kurana” dair gaybi bir atıftır, bu en önemli ve kritik “Misak Elçisi/MESAJInın”  
şerefli atası olan hz. Muhammede (a.s.) o zamanda Edebi ve Mecazi boyutuyla indirilmiş olan)                
-yenilenip- Köşenin “Baş Taşı” (=burada böylece bu “Kuran-Habere” dair gaybi bir atıftır,                
şimdi hz. Davudun ve hz. Muhammedin (a.s.) uzun zamandır beklenen ve özlenen bu (Mesih ve 
Mehdi) torunları “Misak Elçisi” üzerine burada böylece Matematik ve Bilimsel boyutuyla                  
yeni bir Mesaj olarak yüce Al-lah tarafından böylece bu yeni boyutuyla tekrar indirilmiş olan; 
lütfen, bu hususta, şimdi en ilkin, hem de ayrıca ve mutlaka bkz. Kuran-Haber “Giri ş” bölümü.)                     

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

24- Đşte bu, Rabbin yarattığı Gündür (=yani Çağ/BinYıl); o halde, haydi sevinip coşalım bunda.   

25- Lütfen, ey Rab, öyleyse --şimdi “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta-- yardım et (bize);                

lütfen, ey Rab, öyleyse --şimdi “19” kodlu o Tablolarda, o sağ tarafta-- zafer ver (bize)!                       

26- Öyleyse, mübarek olsun o (=burada böylece yine hz. Davudun ve de hz. Muhammedin (a.s.) 
uzun zamandır beklenen ve özlenen bu torunu “Misak Elçisi/MESAJINA” dair bir atıftır)                       
Rabbin ismi/emri altında gelen o (kulu); biz (=tüm o şerefli Peygamberler) seni (böylece) Rabbin 
katından selamlarız!             

(Mezmurlar-Zebur 118/19-26)          

******  
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=======                       
1- Ey RAB, (lütfen), --işte şimdi, burada “19” kodlu o  Tablolarda da, o sağ tarafta-- “Davudu” 
ve onun büyük gayretini anımsa.     

2- O ki o vakit RABBE ant içti, ve de --işte şimdi, burada “19” kodlu o  Tablolarda da, o sol 
taraftaki-- “Yakubun” bu güçlü Tanrısına (şöylece) yemin verdi:       

3- Ben oturduğum o eve asla girmeyeceğim, ve uyuduğum o yatağa yatmayacağım.   

4- Gözlerime asla uyku sokmayacağım, göz kapaklarımı dahi kapatmayacağım,   

5- ta ki böylece RABBE --“19” kodlu-- bir “Mesken,” ve de --işte şimdi, yine burada                    
“19” kodlu o  Tablolarda da, o sol taraftaki-- “Yakubun” bu güçlü Tanrısına --“19” kodlu--               
bir “Konut” buluncaya dek!      

6- Đşte, biz onun hakkında Düzlüktedir diye duyduk, ve akabinde onu Yaar alanlarında bulduk. 

7- O halde haydi, Al-lahın --işte şimdi, burada “19” kodlu o  Tablolarda da, o sol taraftaki--
“Konutuna” girelim, ve --o sağ taraftaki-- “Basamağı” önünde de (Ona) kulluk edelim!                      
(O halde, bu hususta, lütfen, şimdi “Azametli Bir Mucize” dosyasını da bu bağlamda muhakkak 
görmeliyiz, en başta.)     

8- Öyleyse, ne olur gel, ya RAB, böylece --“19” kodlu-- o “Meskenine” --(böylelikle sadece  
Manevi anlamda, Matematiksel manada)-- yerleş, (orada) Gücünü simgeleyen o “Sandıkla” da.        

9- Öyleyse, Senin o bilginlerin --işte şimdi, yine burada “19” kodlu o  Tablolarda, o sol tarafta-- 
“Adaletle” kuşanacaklar, ve Senin o sadıkların --o sağ tarafta-- “Sevinçle” coşacaklar! 

10- O halde, --işte şimdi, yine burada “19” kodlu o  Tablolarda da, o sağ taraftaki-- kulun 
“Davudun” hatırı için o “Mesihini” (=onun uzun zamandır beklenen ve özlenen bu torunu 

“Misak Elçisi/MESAJINA” bir atıftır yine burada şimdi böylece, en başta: 118/19-26)                   

asla --(yani o şimdi burada böylelikle yüce Al-laha gönülden iman edip, böylece de Ona ve                
--kulu “Davud” da dahil olmak üzere-- tüm o “Elçilerine” yukarıdaki “19” kodlu o Tablolarda  
şimdi en güzel bir tarzda böylelikle de “yardım edip” (=57/25) Onu, ve tüm o “Elçilerini” orada                    
böylece en derin bir Haşyet, ve en güzel bir saygı ve hürmetle anmış olduğu için de; o halde,                            
bu bağlamda, şimdi lütfen, en başta tekrar mutlaka bkz. Kuran-Haber 4/163-165 = 57/19, 25)--                
asla reddetme!  

(Mezmurlar-Zebur 132/1-10)            
======= 
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******             
39- Hz. Đsa (a.s.) şöyle haber verdi: Ben size derim ki, Siz beni bir daha asla görmeyeceksiniz 
(=yani kendisine yüce Al-lah tarafından öğretilmiş olan tüm bu Sözlerin altında yatan bu gerçek 
Sır ve anlamları burada görmek anlamındadır; öyleyse bu hususta, lütfen, şimdi ayrıca ve                    
en başta, hem de bkz. Yuhanna 12/48-50) ta ki --(bu Üçüncü ve Son “Gün;” yani “BinYıl;”                      
bkz. Mezmurlar 90/4) gelip de; lütfen, bunun için şimdi, hem de ayrıca ve tekrar bkz. Yuhanna 6/40)--                 
o vakit şöyle diyebilmenize kadar:            
“Rabbin ismi/emri altında gelen o “kulu” (=buradaki bu “Misak Elçisine/MESAJINA” bir atıftır;  
yüce Al-lah tarafından bu Son ve Üçüncü “Günde,” yani “BinYılda” gönderileceği halihazırda 
daha önce yine hz. Đsa (a.s.) tarafından açıkça vurgulanıp bildirilmiş olan o “ĐnsanOğlu” yine; 
öyleyse lütfen, bu bağlamda şimdi yine en başta ve tekrar bkz. Yuhanna 6/27, 40-45) mübarek 
olsun!” (Đncil, Matta 23/39)            
******     

=======             
17- Hz. Đsa (a.s.) şöyle haber verdi: Sanmayın ki, ben --öyleyse işte şimdi, burada “19” kodlu o  
Tablolarda da,            
              --o sağ tarafta--    
              o “Yasayı,”     
             veya    

 --o sol tarafta--                                           
o “Nebileri,”   

yıkmaya geldim; çünki ben yıkmaya değil, fakat --işte, şimdi burada   

        --o sol tarafta--                     

   “Đsa” 

olarak (yer alıp, böylece de) onları tamamlamaya geldim!       
18- Öyleyse, ben size gerçekten derim ki: Gökler ve yer geçip gidinceye kadar o “Kanundan” 
en ufak bir harf veya nokta dahi kaybolmayacaktır, ta ki herşey yerini bulana dek!    
19- O halde, her kim --öyleyse işte şimdi, burada “19” kodlu o  Tablolarda, o sol tarafta--                    
bu “Emirlerden ” en küçük birini dahi bozar ve başkalarına da böyle yapmalarını öğütlerse, 
Göğün Krallığında en bedbaht olarak anılacaktır; fakat her kim --işte şimdi, burada “19” kodlu o  
Tablolarda, o sağ tarafta da-- bu “Emirleri ” yapar ve öğretirse, Göğün Krallığında en bahtiyar 
olarak anılacaktır! (Đncil, Matta 5/17-19)      
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45- Hz. Đsa (a.s.) orada kendi Peygamberliğini inkar eden o bir kısım yahudilere şöyle dedi: 
Sanmayın ki, RABBĐN önünde sizi ben suçlayacağım, çünki sizi orada (benden önce ve en başta) 
kendisine güvenmekte olduğunuz Musa suçlayacaktır.         
46- Çünki siz --öyleyse işte şimdi, burada “19” kodlu o  Tablolarda da, 

                
                         --o sağ tarafta--   

          “Musaya,” 

inanmış olsaydınız, (akabinde)  

    --o sol tarafta--                

           “Đsa”  

(olarak) bana da inanırdınız, çünki benim hakkımda o haber vermiştir.      
47- Fakat siz --işte şimdi, burada o sağ tarafta da-- onun o haberlerine (=yani yüce Al-lah 
tarafından kendisine verilmiş olan o Tevratta şimdi buradaki bu en önemli ve kritik “Misak 
Elçisi/MESAJINI” böylece ve aynen en başta açıkça haber vermiş olan; bkz. Tesniye 18/18-19 =                
32/1-2) inanmıyorsanız,             
o halde, --işte şimdi, burada o sol tarafta da-- benim bu Sözlerime (=yine yüce Al-lah tarafından 
içinde bulunduğumuz bu Üçüncü ve Son Günde/BinYılda gönderileceği açıkça vurgulanmış olan 
buradaki bu en önemli ve kritik “Misak Elçisi/MESAJINI” yine böylece ve aynen en başta 
açıkça haber vermekte olan; bkz. Yuhanna 6/27, 40) nasıl inanacaksınız?     

(Đncil, Matta 5/45-47)           
======= 

(*Yukarıda Musa ve Đsa Peygambere dair böylece Tevrat, Tesniye ve Đncil Yuhannadan referans verilmiş 
olan bu en kritik ve önemli haberlere, bunların yüce Rabbimiz tarafından kendilerine en başta hakkıyla 
öğretilmiş olduğu o orjinal, en doğru ve mükemmel halleriye de tanık olmak için, lütfen, şimdi o                    
“Enfes Bir Mucize” dosyasında (sh. 20-22) mutlaka görmeliyiz, en ilkin.       
Ve de daha sonra, yine Musa ve Đsa Peygambere  Tevrat ve Đncilde verilmiş olan tüm o en kritik ve 
önemli haberlere, yine bunların yüce Rabbimiz tarafından kendilerine en başta hakkıyla öğretilmiş  
olduğu o orjinal, en doğru ve mükemmel halleriye ve bütünüyle de tanık olmak için, lütfen, o                       
“Musa Peygamberin Sözleri” ve “Đsa Peygamberin Sözleri” dosyalarını da tümüyle ve muhakkak 
görmeliyiz, en başta.)    
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*******                                                                                                                                        
1- Hz. Muhammed (a.s.) o vakit çevresindeki inananlara şöyle dedi: O halde, şimdi burada hazır 
bulunan (şahit) kimseler benim bu (Sözlerimi) şimdi burada hazır bulunmayan (gaip) kimselere 
de muhakkak iletmelidirler. Çünki böylece şimdi burada hazır bulunan (şahit) kimseler benim  
bu (Sözlerimi) nihayetinde (=yine özellikle, bu Son Günde/BinYılda  gönderileceğini daha önce 
önemle işaret edip açıkça bildirdiği, bu Mehdi torunu “Misak Elçisi/MESAJI” (bunun için, 
lütfen, şimdi hem de, mutlaka en ilkin yine bkz. Kuran, A. Đmran 81 = Ahzap 7-8) zamanında ve 
kanalıyla) anlamada burada kendilerinden çok daha elverişli /anlayışlı durumda olacak                        
o (gaip) kimseye/kimselere de iletmiş olacaklardır!        
Bunun ardından, hz. Muhammed (a.s.) orada iki kez şöyle vurguladı:     
Öyleyse, ben size Allahın bu mesajını --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol  
taraf için böylece-- ilettim, değil mi?          
Öyleyse, ben size Allahın bu mesajını --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sağ 
taraf için böylece-- ilettim, değil mi?  

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

=======             
1- Hz. Muhammed (a.s.) şöyle buyurdu: Cennet halkı oradaki o yüksek köşklerin ahalisine, 
burada bir kimsenin ufukta o “Doğuda” veya o “Batıda” uzaktaki parlak bir yıldıza baktığı gibi 
bakacaklar. Bu, onların oradaki (derece ve mükafatlarının) üstünlüğünden ötürüdür.    
Bunun üzerine, oradaki sahabelerden bazıları dediler: Ey Allahın Resulü, o halde, bu yüksek 
köşkler başka hiçkimsenin ulaşamayacağı şekilde --işte, şimdi burada (bundan bir önceki 
dosyada yer alan) “19” kodlu o Tablolarda da,  

 --o sol taraftaki--               

o “Peygamberler” 

için midir sadece? Hz. Peygamber (a.s.) şöyle cevap verdi: Hayır! Hayatım elinde olan Allaha 
andolsun ki, bunlar Allaha inanan ve de --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da,  

                 --o sağ taraftaki--                                 

  o “Elçilere” de                             

inanan tüm insanlar içindir!            

(Buhari’den) 
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2- Hz. Muhammed (a.s.) şöyle buyurdu: Allahın “peygamberleri” arasında hiçbir peygambere 
üstünlük addetmeyin; çünki sura üfleneceği gün, Allahın diledikleri hariç, yerde ve gökte 
olanların hepsi yıkılıp düşecekler. Sonra sura ikinci kez üflenecek, ve ben orada diriltilip ayağa 
kaldırılanların ilki olacağım ve o vakit --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da,  

                --o sağ tarafta--      
                        
                             “Musayı”  

Allahın “arşına” (=işte, şimdi yukarıda da böylece o sağ tarafta ve ilk sırada yer alarak) 
tutunmakta iken göreceğim. Musanın o Tur gününde yaşadığı o baygınlık kendisine kafi mi 
görüldü, veya o benden hemen önce mi kalktı bilmeyeceğim. Ve ben hiçkimse hakkında da                  
--işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda da,  

           --o sol taraftaki--            

 Mattanın oğlu “Yunustan”  

daha üstündür” diyemem! (Buhari’den)           

3- Hz. Muhammed (a.s.) şöyle buyurdu: Benim ve benden önceki o “Peygamberlerin” örneği, 
kendisine --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- “ustaca” ve --o sağ 
tarafta-- “güzelce” bir ev yapan “Adamın” (=uzun zamandır beklenen ve özlenen Mehdi torunu 
bu “Misak Elçisi/MESAJINA” dair en özgün bir atıftır yine burada en başta) örneği gibidir,                     
ki o Adam sadece köşede bir “Taşı” eksik bıraktı. Đnsanlar gidip bu evin güzelliğine baktılar ve 
hayran oldular, fakat hem de dediler: Ama bu “Taş” da yerine konulmalı değil miydi?    
Ve hz. Muhammed (a.s.) sonra şöyle dedi: Ve işte, o (eksik bırakılan) “Taş” benim, ve çünki  
ben böylece --(işte, şimdi yine buradaki bu Mehdi torunu vasıtasıyla, yukarıdaki “19” kodlu o 
Tablolarda, o sol tarafta & o sağ tarafta yer almış olan tüm)-- o “Peygamberlerin” mührüyüm 
(=yani şimdi burada böylece de onların mutlak “destekleyicisi/onaylayıcısıyım” anlamındadır).       

(Buhari’den)             
======= 

**(Ve burada, hz. Muhammedin (a.s.) hayatı boyunca Namazlarını sadece ve özellikle ardarda 
tam “19” gün hızlandırıp vurgulayarak, ve Mekkedeki o putperest ve saldırgan Araplara karşı 
tam “19” gazaya iştirak ederek (bkz. Buhari), böylece bu iki “19” sayısını --yukarıdaki 
Tablolarda, o sol taraf için & o sağ taraf için-- uzun zamandır beklenen Mehdi torunu bu “Misak 
Elçisi/MESAJIna” böylece de tam destek vermek üzere, en baştan beri böylelikle en hikmetli bir 
tarzda özel olarak miras bırakmış olduğunu da mutlak hatırlayıp idrak etmeliyiz yine, en ilkin.)  



Muhteşem Mucize          19   
_____________________________________________________________________________________________        

 

Öyleyse, artık Selam ve sonsuz Esenlik, burada yine bu kritik Son Günde/Çağda,                                                            
--o ilk iki dokümanımızda açıkça ve detaylıca tanık olduğumuz o en kritik ve temel                         
iki “Devasa” mucizevi Đlahi Mesajla birlikte, ve akabinde-- buradaki bu otuz-ikinci                                            
en özgün ve olağanüstü bu -ikinci- “Muhteşem” mucizevi Đlahi Mesaja da böylelikle mutlak 
kulak verip, ve ardından böylece samimi bir yürekle oturup bunun üzerinde de gönülden ve 
erdemlice çalışacak,                                                                                                                                                                             
ve böylelikle, burada bunu kendi kulakları ve gözleri ve zihinleriyle de onaylamış,                          
ve böylece şahsen tanık da olmuş olacak, tüm o (Yahudilerden & Hristiyanlardan & Araplardan, 
ve bu Çağda, böylelikle burada en başta Türk Milleti olmak üzere, dünya çapında Tüm Diğer 
Milletler ve de içlerindeki tüm Halklardan) tüm erdemli inananların üzerine olsun yine,                       
yüce Rabbimizin katında, hepimizin sonsuz kurtuluş ve mutluluğumuz için, ebeden! (Lütfen,            
bu bağlamda ayrıca tekrar ve mutlaka şimdi bkz. Kuran-Haber 39/23, 33-35 & 74/26-40) 

 

                        Metin/Misak Elçisi              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


