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             KURAN-HABER’DE                                                                                           

O GÖNDERĐLM ĐŞ “ŞAHISLAR” 

Burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde şimdi de bu en kritik ve özel “7.” Sure/Bölümde               

en başta böylelikle andığı tüm o “gönderilmiş Kullarının” (=7/1-206), akabinde sonuçta bize 
yine böylece nasıl “19” kodlu, en muazzam bir “Simetrik Planlama” (=74/26-31) verecek 
şekilde tüm Kuran-Haber boyunca böylelikle yine her daim en Bilge ve mucizevi bir tarzda 
anılmış olduklarına hayranlıkla tanık olacağız, birlikte.     

O halde, burada şimdi, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “7.” Sure/Bölümde 

burada en başta böylece anmış olduğu tüm o “gönderilmiş Kullarını” (=7/1-206), akabinde                      
tüm Kuran-Haber boyunca da böylelikle yine her daim en Bilge ve mucizevi bir tarzda anmış 
olduğu tüm bu ilgili --Bölüm/Ayet numaralarında-- böylece birer birer görüp açıkça idrak 
edelim, en ilkin:  

elçi Hud/Huden            

toplam 7 kez anılmış 

7/65  11/53  11/60  26/124       

11/50  11/58  11/89              

elçi Nuh/Nuhen             

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 
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elçi Salih/Salihen            

toplam 9 kez anılmış  

7/72    11/62  27/45          

7/75    11/66            

7/77    11/89            

11/61  26/142 

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 Şuayb/Şuayben                              

toplam 11 kez anılmış 

7/85    7/90  7/92  11/87  11/94  29/36    

7/88  7/92  11/84  11/91  26/177 

elçi İsrail             

toplam 43 kez anılmış 

2/40     3/93  5/110  10/93  20/80  32/23  61/14  

2/47     3/93  7/105  17/2  20/94  40/53    

2/83    5/12  7/134  17/4  26/17  43/59    

2/122   5/32  7/137  17/101 26/22  44/30    

2/211    5/70  7/138  17/104 26/59  45/16    

2/246   5/72  10/90  19/58  26/197 46/10    

3/49  5/78  10/90  20/47  27/76  61/6  
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elçi Lut/Luten                               

toplam 27 kez anılmış 

6/86    11/77  15/61  26/160 27/56  29/33  54/33  

7/80    11/81  21/71  26/161 29/26  37/133 54/34  

11/70   11/89  21/74  26/167 29/28  38/13  66/10  

11/74  15/59  22/43  27/54  29/32  50/13  

elçi öz-Gönderilmiş (=el-Resul/el-Resula)          

toplam 59 kez anılmış 

2/143    3/172  4/115  8/1  22/78  29/18  59/7  

2/143    4/42  4/170  8/24  24/47  33/66  59/7 

2/214    4/59  5/41  8/27  24/54  47/32  60/1  

2/285   4/59  5/67  8/41  24/54  47/33  64/12 

3/32     4/61  5/83  9/13  24/56  48/12  73/16  

3/53     4/64  5/92  9/88  24/63  57/8    

3/86     4/69  5/99  9/99  25/7  58/8    

3/132  4/80  5/104  12/50  25/27  58/9     

3/153  4/83  7/157  20/96  25/30  58/12 

 

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  

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   
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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 Adem             

toplam 25 kez anılmış 

2/31     3/33  7/26  17/61  20/116     

2/33     3/59  7/27  17/70  20/117     

2/34     5/27  7/31  18/50  20/120     

2/35    7/11  7/35  19/58  20/121     

2/37  7/19  7/172  20/115 36/60  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

zorba Firavun              

toplam 74 kez anılmış 

2/49     7/141  11/97  26/11  28/8  40/37  66/11  

2/50    8/52  11/97  26/16  28/9  40/37  66/11  

3/11    8/54  14/6  26/23  28/32  40/45  69/9  

7/103   8/54  17/101 26/41  28/38  40/46  73/15  

7/104    10/75  17/102 26/44  29/39  43/46  73/16  

7/109    10/79  20/24  26/53  38/12  43/51  79/17  

7/113     10/83  20/43  27/12  40/24  44/17  85/18  

7/123    10/83  20/60  28/3  40/26  44/31  89/10  

7/127    10/88  20/78  28/4  40/28  50/13    

7/130    10/90  20/79  28/6  40/29  51/38    

7/137  11/97  23/46  28/8  40/36  54/41    
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zorba öz-Şeytan (=el-Şeytan)          

toplam 65 kez anılmış 

2/36    4/76  7/20  12/100 19/44  27/24  58/10  

2/168   4/76  7/22  14/22  19/44  28/15  58/19  

2/208   4/83  7/27  15/17  19/45  29/38  58/19  

2/268   4/119  7/175  16/63  20/120 31/21  58/19  

2/275    4/120  7/200  16/98  22/52  35/6  59/16  

3/36    5/90  7/201  17/27  22/52  36/60    

3/155   5/91  8/11  17/53  22/53  38/41    

3/175   6/43  8/48  17/53  24/21  41/36    

4/38    6/68  12/5  17/64  24/21  43/62    

4/60  6/142  12/42  18/63  25/29  47/25    
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O halde, işte şimdi burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde şimdi bu açıdan                          

bu en kritik ve özel “7.” Surede/Bölümde (=7/1-206) burada en başta en Bilge ve hikmetli bir 
tarzda böylece anmış olduğu tüm o “gönderilmiş Kullarını” şimdi --bu Surede/Bölümde,               
en baştan en sona doğru tam sıralı bir şekilde-- şöylece birer birer görüp açıkça idrak edelim,            
en ilkin:               
=======             
65- Ve Ad (halkına da) kardeşleri “Hudu” (gönderdik); … (7/65) 

***     

59- Muhakkak, Biz “Nuhu” o kendi halkına gönderdik, … (7/59)       
69- … ve hatırlayın ki, O (Al-lah) sizi “Nuh” halkının ardından halifeler kıldı, … (7/69)   
=======        

O halde, şimdi yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki Ayetlerde böylece anılmış olan bu iki  
“gönderilmiş Kulunu” bu Tablomuza aynen şöylece yerleştireceğiz, en ilkin: 

Hud/Huden (1)    Nuh/Nuhen (2)     

*Burada, lütfen dikkat edip şunu açıkça görelim ki, yukarıda hz. “Nuh” böylece en son 69. Ayette, ve hz. “Hud” ise 

65. Ayette anılmış olduğu için, burada ilkin hz. “Hud” ve akabinde hz. “Nuh” ismini böylece tam karşısına 

doğrulukla yerleştirmekteyiz. Ve bundan sonraki tüm Ayetlerde de yine, yüce Rabbimizin bu mutlak “seçim yetkisi” 

(28/68) doğrultusunda, burada da bu dosdoğru, kusursuz ve çelişkisiz Prensipleri (4/82 & 18/1-2) çerçevesinde,  

hep bu aynı mantık ile hareket edeceğiz, sonuna kadar.    

=======             
73- Ve Semud (halkına da) kardeşleri “Salihi” (gönderdik); … (7/73)     
75- (onlar dediler): Siz “Salihin” (böylece) Rabbi tarafından gönderilmiş olduğunu                 
(gerçekten) biliyor musunuz? … (7/75)         
77- Ve onlar dediler: Ey “Salih,” haydi bize vadettiğin (azabı) hemen getir (o zaman), … (7/77)   

***         

80- Ve “Lut ,” o vakit, kendi halkına (şöyle) dedi: … (7/80)        
======= 

O halde, şimdi yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki Ayetlerde böylece anılmış olan bu iki 
“gönderilmiş Kulunu” bu Tablomuza aynen şöylece yerleştireceğiz, ikinci olarak:   

Salih/Salihen (3)             Lut/Luten (1)    
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=======               
85- Ve Midyan (halkına da) kardeşleri “Şuaybı” (gönderdik); … (7/85)     
88- (onlar dediler): Seni mutlaka kovup çıkaracağız, ey “Şuayb” … (7/88)     
90- (onlar dediler): Eğer “Şuaybı” izlerseniz, … (7/90)          
92- “Şuaybı” yalanlayanlar (helak oldular), … (7/92)       
92- … “Şuaybı” yalanlayanlar, kaybedenler onlar oldular! (7/92)          

***                            

105- … O halde, haydi “Đsrail” oğullarını benimle birlikte gönder! (7/105)     
134- … ve (o takdirde), “Đsrail” oğullarını seninle birlikte göndereceğiz! (7/134)    
137- … Ve Rabbinin o güzellik sözü “Đsrail” oğulları üzerine (böylece) tamamlandı, … (7/137)   
138- Ve (sonra) Biz “Đsrail” oğullarını o denizden geçirdik; … (7/138)      
=======   

O halde, şimdi yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki Ayetlerde böylece anılmış olan bu iki  
“gönderilmiş Kulunu” bu Tablomuza aynen şöylece yerleştireceğiz, üçüncü olarak: 

Şuayb/Şuayben (5)    Đsrail (4)    
  

=======             
122- Musa ve “Harunun ” Rabbine -inandık! (7/122)         
142- Ve Musa kardeşi “Haruna” (şöyle) dedi: … (7/142)       

***                                   

157- Onlar ki (şimdi) ümmi Haber Getirici olan o “öz-Gönderilmişi” izlerler, … (7/157)  
======= 

O halde, şimdi yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki Ayetlerde böylece anılmış olan bu iki 
“gönderilmiş Kulunu” bu Tablomuza aynen şöylece yerleştireceğiz, dördüncü olarak: 

Harun (2)     el-Resul/el-Resula (1)    
     

 

 

 



Nefes Kesici Mucize          8   
_____________________________________________________________________________________________        

 

=======             
103- Sonra onların ardından “Musayı” gönderdik … (7/103)      
104- Ve “Musa” (şöyle) dedi: … (7/104)         
115- Onlar dediler: Ey “Musa,” ya sen at, … (7/115)       
117- Ve Biz “Musaya” (şöyle) vahyettik: … (7/117)       
122- “Musanın” ve Harunun Rabbine -inandık! (7/122)       
127- Firavun halkının eşrafı dediler: Sen “Musayı” ve halkını bırakacak mısın … (7/127)                  
128- “Musa” kendi halkına (şöyle) dedi: … (7/128)        
131- … onlar “Musayı” ve onunla birlikte olanları suçluyorlardı … (7/131)    
134- … onlar dediler: Ey “Musa,” … (7/134)        
138- … Onlar dediler: Ey “Musa,” … (7/138)        
142- Ve Biz “Musa” ile otuz gece için sözleştik, … (7/142)       
142- … ve “Musa” kardeşine (şöyle) dedi: … (7/142)       
143- Ve “Musa” belirlediğimiz vakitte gelince, … (7/143)       
143- … ve “Musa” bayılıp yere düştü; … (7/143)        
144- (Al-lah ona) dedi: Ey “Musa,” … (7/144)        
148- Ve “Musanın” halkı, onun (Tura gitmesinin) ardından, … (7/148)     
150- Ve “Musa” kendi halkına geri döndüğünde, … (7/150)      
154- Ve “Musanın” öfkesi dindiğinde, … (7/154)        
155- Ve “Musa” belirlediğimiz vakit için kendi halkından yetmiş adam seçti … (7/155)   
159- Ve “Musanın” kavminden bir topluluk vardır, … (7/159)      
160- … ve Biz “Musaya” (şöyle) vahyettik: … (7/160)     

***    

11- Sonra Biz meleklere dedik: “Ademe” secde edin; … (7/11)       
19- Ey “Adem,” sen ve eşin o bahçede yerleşin; … (7/19)             
26- Ey “Adem” oğulları, … (7/26)          
27- Ey “Adem” oğulları, … (7/27)           
31- Ey “Adem” oğulları, … (7/31)          
35- Ey “Adem” oğulları, … (7/35)           
172- Ve o vakit Rabbin “Adem” oğullarından, … (7/172)        
=======   

O halde, şimdi yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki Ayetlerde böylece anılmış olan bu iki 
“gönderilmiş Kulunu” bu Tablomuza aynen şöylece yerleştireceğiz, nihai olarak: 

Musa (21)     Adem (7)     
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=======             
103- … “Firavuna” ve eşrafına; … (7/103)         
104- Ve Musa dedi: Ey “Firavun ,” … (7/104)        
109- “Firavun ” halkının eşrafı (şöyle) dediler: … (7/109)       
113- Ve büyücüler “Firavuna” geldiler, … (7/113)        
123- “Firavun ” (şöyle) dedi: … (7/123)         
127- “Firavun ” halkının eşrafı (şöyle) dediler: … (7/127)       
130- Ve Biz de “Firavun ” ailesini kıtlıkla vurduk, … (7/130)      
137- … Ve “Firavun ” ve halkının yaptıklarını darmadağın ettik, … (7/137)    
141- Ve o vakit, Biz sizi “Firavun ” ailesinden kurtardık, … (7/141)          

*** 

20- Ve o “öz-Şeytan” onlara (şöyle) fısıldadı, … (7/20)        
22- … şüphesiz, o “öz-Şeytan” size açık bir düşmandır! (7/22)      
27- … öyleyse, sakın o “öz-Şeytan” sizi aldatmasın, … (7/27)      
175- … Ve böylece o “öz-Şeytan” onun peşine düştü, … (7/175)      
200- Ve o “öz-Şeytandan” (gelebilecek) bir dürtük seni dürtüklerse, … (7/200)    
201- … onlara o “öz-Şeytandan” bir kışkırtma musallat olduğunda, … (7/201)    
=======    

O halde, şimdi yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki Ayetlerde böylece anılmış olan bu iki 
“kovulmuş Kulunu” yine bu bağlamda bu en kritik ve temel bu Ayetlerdeki (=74/28-30)                    
bu apaçık ve mutlak direktifi doğrultusunda, Tablomuzda o alt bölgeye, o sol tarafta & o sağ 
tarafta, aynen şöylece yerleştireceğiz burada da yine, en son olarak:   

 

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

   Firavun (9)             el-Şeytan (6)           
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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 “gönderilmiş Kulları” da böylece-- kapsayan bir Yazılı Belge olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “7.” Sure/Bölümde yüce Rabbimiz tarafından              
en başta burada böylece anılmış olan tüm bu “gönderilmiş Kullarının” (=7/1-206) Onun tarafından akabinde yine              
tüm Kuran-Haber boyunca da böylelikle her daim yine en Bilge ve mucizevi bir tarzda anılıp, akabinde bunların                  
tam karşılıklı olarak böylelikle benzeşmeli (=muteşabihen) toplam “5” ikili /çift  (=mesaniye) halinde                         
--(elbette yine 19 kodu altında; 74/30)-- böylece nasıl en muazzam Simetrik bir tarzda anılıp planlanmış                
olduklarını da, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından, ve en net olarak da yine göreceğiz, birlikte:    

Hud/Huden (1)      &  Nuh/Nuhen (2)                                

Salih/Salihen (3)      &  Harun (2)           

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

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

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

 

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 --(birisi böylece Al-lahın düşmanı olan adi bir “Zorba,” ve diğeri de                        
asi “Đblis” olduklarından ötürü)-- bu açıdan böylelikle mutlak “hakir” konumda kalacak olan bu iki “kovulmuş 
Kulun:”  

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

  Firavun        el-Şeytan                                                                   

orada bu nedenle bu ilahi Söküp-Atıcı (=Sekar) sistem tarafından, her iki tarafta, yüce Rabbimizin emriyle, böylece 
mutlak bir tarzda dışta ve hariç bırakılacağını; ve bunun akabinde ise, bu ilahi Sistemin bize az önce gördüğümüz 
Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “7.” Sure/Bölümdeki tüm bu “gönderilmiş Kulları” böylece o toplam tam                     
“5” 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 ve harikulade “Nefes Kesici 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:   

 

 

 

 

 

 

 

 



Nefes Kesici Mucize          13   
_____________________________________________________________________________________________        

 

   toplam            toplam           
geçiş sayısı       geçiş sayısı            

      Hud/Huden (1)            7        43    Nuh/Nuhen (2) 

 

      Salih/Salihen (3)            9        20    Harun  (2) 

 

      Şuayb/Şuayben (5)          11        43    Đsrail (4) 

 

      Lut/Luten  (1)           27        59       el-Resul/el-Resula (1)   

 

      Musa (21)           136        25    Adem (7)    
          

     _____________       _____________                             

    190      190               

    19x…         19x…                                                      

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

Firavun  (9)           74         65   el-Şeytan (6)    
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** Đlk olarak, burada dikkat edip şunu açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz                    
bu --(ilkin, o sağ tarafta yukarıdan ikinci sırada yer alması gereken)-- “Lut ” ve --(ilkin, o sol tarafta 
aşağıdan ikinci sırada yer alması gereken)-- “Harun” isimlerinin yerini böylece, yine yüce Rabbimizin bu 
husustaki bu en Bilge ve hikmetli direktifi (=16/101-102) doğrultusunda böylece tam paralel ve Simetrik 
bir tarzda özel olarak değiştirdik, en başta. (O halde, bu bağlamdaki bu en kritik ve temel Ayetleri 
(=16/101-102) şimdi bu açıdan da açıkça görüp idrak etmek için, lütfen, şimdi o “Muhteşem Bir                 
Mucize 2” dosyasında sh. 11i de muhakkak görmeliyiz yine, en başta.)     

** Đkinci olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz en ilkin 
buradaki bu özel isim (=Đblis; 7/11) yerine bunun tam karşılığı olan bu özel sıfat (=el-Şeytan) ifadesini 
tercih edip Tablomuzda o “alt bölgede,” o sağ tarafta doğrulukla yerleştirdik, en ilkin. Dolayısıyla, bunun 
akabinde de, --bununla tam “zıt” anlamda olmak kaydıyla-- buna tam paralel bir mantıkta buradaki bu 
özel isim (=Metin; 7/183) yerine bunun tam karşılığı olan bu özel sıfat (=el-Resul) ifadesini tercih edip 
Tablomuzda o “üst bölgede,” o sağ tarafta doğrulukla yerleştirdik, en başta.      
Biz burada bu özel isim (=Metin ; 7/183) yerine burada böylece bunun tam karşılığı olan bu özel sıfatı                         
(=el-Resul) tercih ettik, çünki buradaki bu (=Metin; 7/183) ismi bu Ayette buradaki bu uzun zamandır 
beklenen ve özlenen bu “Misak Elçisinin” ismini elbette ilk planda ve direkt ve açık olarak kastetmiyor 
burada, en başta, ancak yüce Rabbimizin bu en Bilge ve hikmetli iradesiyle bunu da bu en özel 
Bölümde/Surede artık böyle en özgün bir tarzda ve en açık ve şaşmaz bir şekilde işaret ediyor böylece,  
en ilkin!              
O halde, biz şimdi yukarıdaki Tablomuzda o “alt bölgede,” o sağ tarafta yer alan o özel sıfat (=el-Şeytan) 
yerine burada bunun tam karşılığı olan bu özel ismi (=Đblis; 7/11) yerleştirdiğimizde, ve akabinde de,                   
--yine bununla tam “zıt” anlamda olmak kaydıyla-- buna tam paralel bir mantıkta yukarıdaki Tablomuzda 
o “üst bölgede,” o sağ tarafta yer alan o özel sıfat (=el-Resul) yerine burada bunun tam karşılığı olan bu 
özel ismi (=Metin; 7/183) yerleştirdiğimizde, yukarıdaki Tablomuzda o her iki tarafta da yine kusursuz 

olarak “19”  sayısının tamkatı olan iki sonuca ulaşabilmekteyiz! Çünki bu özel ismin (=Metin) aynen bu 
formda böylece Kuran-Haber boyunca toplam geçiş adedi: “2,” ve yukarıdaki o özel sıfatın (=el-Resul) 
böylece Kuran-Haber boyunca toplam geçiş adedi: “59” (=yani böylece aslen yine + “2”) vermektedir 
burada!              
Dolayısıyla, yüce Rabbimiz bize burada böylece yukarıdaki bu Ayette (=7/157) böyle en özgün bir tarzda 
haber verip apaçık olarak vurgulamış olduğu bu “öz-Gönderilmişinin” (=el-Resul) şimdi içinde 
bulunduğumuz bu Son Çağda --geleceği en evvelden beri vadedilmiş olan hz. Muhammedin (a.s.) o 
beklenen ve özlenen Mehdi torunu, buradaki bu “Misak Elçisi”-- ve kulu (=Metin) olduğunu en Bilge ve 
mucizevi bir tarzda böylece yine apaçık olarak ve şaşmaz bir şekilde ortaya koymuş olmaktadır burada! 
(Bu bağlamdaki bu en kritik ve temel Ayetleri (=7/157-158) az sonra tekrar açıkça da görüp birlikte 
yakından tanık olacağız, inşaAl-lah.)                                                 
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** Üçüncü olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, biz burada yüce Rabbimizin 
buradaki bu uzun zamandır beklenen ve özlenen “Misak Elçisinin” ismine de en Bilge ve mucizevi bir 
tarzda işaret eder şekilde kullanmış olduğu bu (=Metin) ismini Kuran-Haber boyunca aynen bu formda 
böylelikle anılmış oldukları bu iki Ayette (=7/183 & 68/45) böylece toplam iki kez buluyoruz. (Bu 
hususta, lütfen, örneğin şimdi o “Olağanüstü Bir Mucize” dosyasında sh. 15-16yı da tekrar görmeliyiz,          
en başta.) Ama bunların dışında, bu Ayette (=51/58) anılmış olan bu (=El-Metin ) isminde ise hiçbir 
zaman böyle ikincil veya dolaylı bir Đşaret asla algılamıyoruz, çünki bu (=El-Metin ) ismi her zaman ve 
daima mutlak olarak, sadece ve ancak yüce Al-laha mahsus “En Güzel Đsimler” arasında olup                         
Onun dışında hiçkimse için hiçbir yerde ve hiçbir zamanda kullanılması veya işaret etmesi asla ve 
kesinlikle doğru/uygun değildir. (=7/180) 

** Son olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz şimdi               
bu en özel “7.” Sure/Bölümde bu Ayette (=7/157) böylece anılmış olan bu iki özgün sıfattan                        
(=öz-Gönderilmiş: el-Resul) ve (=öz-Haberci: el-Nebi) özellikle bu ilkini (=öz-Gönderilmiş: el-Resul) 
tercih edip Tablomuza doğrulukla yerleştirmekteyiz. Çünki yukarıdaki Tablomuzda yer alan tüm o diğer  
“gönderilmiş Kulların” hepsi burada en ilkin böylece daima (=el-Resul/el-Rusul) kimlikleriyle 
vurgulanıp (=örn. bkz. 7/52-53, 61, 67, …), ardından o özel Đsimleriyle de anılmışlardır, yüce Rabbimiz 
tarafından. Dolayısıyla, buradaki bu uzun zamandır beklenen ve özlenen “Misak Elçisi” de yine burada  
en ilkin böylece (=el-Resul) kimliğiyle vurgulanıp (=7/157), ardından bu özel Đsmiyle de (=7/183) burada 
böylece en Bilge ve mucizevi bir tarzda işaret edilmektedir yine, yüce Rabbimiz tarafından, şimdi bu                 
Son Çağda!                 
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O halde, şimdi burada Kuran-Haberde bu bağlamda bu en kritik ve önemli Ayetleri de şöylece  
ve açıkça görelim, birlikte:           

=======             
52- Andolsun, Biz onlara (böylece) bir “Đlim” üzere ayrıntılı kıldığımız bir “Yazıt” (=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, en başta; 
39/23 = 74/30-31) getirdik; iman edecek bir topluluğa --işte, şimdi yukarıda o sol tarafta, 
böylece-- bir “Đleti,” ve --o sağ tarafta da-- bir “Rahmet” olarak!       

53- (Ama onlar şimdi) illa onun tevilinin (gerçekleşmesini) mi gözetliyorlar? Ama onun tevilinin 
(böylece) gelip gerçekleşeceği gün (=21/1-2 & 44/10-16), daha önce onu unutanlar, (o vakit 
şöyle) diyecekler: Gerçekten Rabbimizin --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o sol 
tarafta & o sağ tarafta-- o “Gönderilmişleri  (=Rusul)” bize (böylece de) “Hakkı ” getirmişlerdi!               
Öyleyse, şimdi bize şefaat edecek şefaatçiler var mıdır (26/99-101)? Veya geri çevrilsek de 
işlediklerimizden başkasını yapsak (6/28)! Gerçek şu ki onlar, --(işte, şimdi burada derhal tevbe 
edip --daha sonra vakit artık böylece çok geç olmuş olmadan; 4/17-18-- şimdi en kısa bir 
zamanda böylece ve doğrulukla derhal yüce Al-laha dönmedikleri takdirde; 3/88-89)-- 
kendilerini hüsrana uğratmış olacaklardır, (burada) uydurmakta oldukları şeyler de (16/105) 
kendilerini (tamamen) bırakıp kaybolacaktır!       
(Kuran-Haber 7/52-53)    

203- Ve (şimdi) onlara bir “Đşaret” (=yani örneğin, burada yukarıdaki “19” kodlu o Tablolar için 
bu özel sıfatı: öz-Haberci: el-Nebiyy) getirmediğin zaman, derler ki: O halde, bunu --(şimdi 
yukarıda bu öz-Gönderilmiş: el-Resul sıfatından evvel/yerine)-- seçip getirmeli değil miydin? 
De ki: Ben ancak Rabbimden bana (işte, daha önce sh. 15te belirtilen o apaçık Sebep ve en üstün 
Hikmet üzere, 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 ” (böylece) inanan bir halk için! 

204- O halde, o “Okunuş” (=buradaki “19” kodlu, o “Simetrik Mucizeye” dair en özel bir 
atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve özellikle en özgün bir “Okunuş” (=Kuran ) 
olarak da nitelendirilmiş olan yine, en başta; 36/69 = 74/30-31) okunduğu zaman, onu --işte, 
şimdi burada o sol tarafta da-- “dinleyin,” ve --o sağ tarafta da-- “kulak verin,” ki size rahmet 
edilsin!               

205- Rabbini, kendi içinde --işte, şimdi yine burada o sol taraftan ötürü de-- “saygı duyarak,” ve 
--o sağ taraftan ötürü de-- “korku duyarak,” bağırtılı olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret!                 
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Ve sakın o gafillerden olma!           
206- Şüphesiz, Rabbinin katında olanlar (=şimdi böylece yukarıdaki tüm o “Gönderilmi şlere 
(=Rusul),” ve onlarla birlikte burada böylece tüm o iman edenlere de en özgün bir atıftır 
böylelikle, en başta; 2/285) asla O'na ibadet etmekten kaçınıp büyüklenmezler; ve öyleyse --işte, 
şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta, özellikle “Matematiksel” bağlamda, 
artık böylece de-- O'nu “tesbih ederler,” ve --o sağ tarafta, özellikle “Matematiksel” bağlamda, 
artık böylece de-- O'na “secde ederler!”         
(Kuran-Haber 7/203-206)    

157- Onlar ki, yanlarındaki Tevratta ve Đncilde (geleceği) yazılı bulacakları bu “ümmi” (=burada 
resmi bir Din eğitimi almamış olan kimse anlamındadır, ve de kendisinin ve kendisine en yakın 
inananların ana dili ne Đbranice, ne de Arapça olmayan kimse/kimseler anlamındadır; 62/2) 
(*buna birazdan Tevrat ve Đncilde aynen böylece ve açıkça tanık olacağız, inşaAl-lah)                            
Haberci olan “Gönderilmişe” (=burada böylece yine hz. Davudun ve de hz. Muhammedin (a.s.) 
uzun zamandır beklenen ve özlenen (Mesih ve Mehdi) torunu bu “Misak Elçisi/MESAJINA” 
dair en özgün bir atıftır) uyarlar; ki o, onlara iyiliği emrediyor, kötülüğü yasaklıyor, temiz şeyleri 
helal, pis şeyleri haram kılıyor, ve onların o ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri (böylece de) 
indiriyor (42/21 & 57/27)! O halde, artık onunla beraber inananlar, ve --işte, şimdi yukarıda  
“19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta, böylece-- ona “destek olanlar,” ve --o sağ tarafta da, 
böylece-- ona “yardım edenler,” ve onunla birlikte (burada böylece) indirilen (=39/23) o “Işığı” 
(=buradaki “19” kodlu, o “Simetrik Mucizeye” dair en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından 
burada böylece ve özellikle en özgün bir “Işık” (=Nur) olarak da nitelendirilmiş olan yine,                
en başta; 64/8 = 74/30-31) izleyenler; işte, kurtuluşa erenler bunlardır! 

158- De ki: Ey insanlar, öyleyse ben (böylece) Al-lahın hepinize bir “Gönderilmişiyim” 
(=burada yine hz. Davudun ve de hz. Muhammedin (a.s.) uzun zamandır beklenen ve özlenen 
(Mesih ve Mehdi) torunu bu “Misak Elçisi/MESAJINA” dair en özgün bir atıftır)! Göklerin ve 
yerin mülkü yalnız O'nundur. O'ndan başka “Đlah” (=Din adına mutlak Hüküm koyma, ve buna 
binaen ulvi Hamde de layık olma yetkisine sahip tek “Otorite” anlamındadır; 28/70) yoktur;                
O diriltir ve öldürür. Öyleyse, artık Al-laha ve bu “ümmi” (=resmi bir Din eğitimi almamış olan 
kimse anlamındadır, ve de kendisinin ve kendisine en yakın inananların ana dili ne Đbranice,                
ne de Arapça olmayan kimse/kimseler anlamındadır; 62/2) Haberci olan “Gönderilmişe” iman 
edin. Ki o da Al-laha ve O'nun --“19” kodlu; 74/30-31-- “Kelimelerine” (böylece) inanmaktadır. 
Ona iman edin ki, (artık en başta, burada yine sadece ve mutlak olarak yüce Al-lah tarafından 
böylece) Doğruya iletilmiş (39/23 = 74/26-31) olasınız!   

(Kuran-Haber 7/157-158)            
=======    
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O halde, burada şimdi hz. Musa, ve 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:  

=======                       
18- RAB orada Musaya şöyle dedi: Ben onlar için kendi kardeşleri arasından senin gibi bir 
“Haberci” (=işte, şimdi hz. Davudun uzun zamandır beklenen ve özlenen o vadedilmiş Mesih 

torunu buradaki bu “Misak Elçisi/MESAJIna” bir atıftır böylece; Mezmurlar-Zebur 118/19-26) 

çıkaracağım, ve Ben böylece --öyleyse işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da,  

        --o sol tarafta--   

      o “Kelimelerimi ” 

onun ağzına yerleştireceğim, ve o da böylece Benim ona emrettiğim herşeyi onlara bildirecektir.  
19- Ve o vakit vaki olacak ki, her kim onun böylece Benim Adıma bildireceği --öyleyse işte, 
şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda da,   

         --o sağ tarafta--      

                  o “Kelimelerimi ” 

dinlemezse, Ben Şahsen o kimselerden bunun hesabını soracağım!      

(Tevrat, Tesniye 18/18-19) 

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), çünki 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 (Mesih ve                 
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Mehdi) torunları bu “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 --(kendilerine bizzat Onun tarafından vahyedilip öğretilmiş olan yukarıdaki tüm bu tarz                 

en Mucizevi haberleriyle, ve de böylece “19” kodlu o Tablolardaki o --sollu & sağlı-- şahane 
dizilimleriyle de, böylece)-- selamlarız!          

(Mezmurlar-Zebur 118/19-26)            

9- Đşaya peygamber (a.s.) şöyle haber verdi: Öyleyse, o “Bilgiyi” kime aktaracak o (=işte, şimdi               
yine hz. Davudun uzun zamandır beklenen ve özlenen o vadedilmiş Mesih torunu buradaki bu  

“Misak Elçisi/MESAJIna” bir atıftır böylece; Mezmurlar-Zebur 118/19-26), ve o “Mesajı”  

kime iletecek o? Sütten yeni kesilmiş olanlara mı; emzikten yeni ayrılmış olanlara mı?                                                                                          

10- Çünki o onlara --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda şöyle-- konuşacak: 

              --o sol tarafta--           --o sağ tarafta-- 

Sau     Cau                    
Lasau      Lacau      

Sau      Cau                      
Lasau       Lacau 

birazı burada!                        birazı şurada! 

11- Evet, böylece tekrarlayan dudaklarla, ve (Đbranice olmayan) “yabancı” bir lisanda (o halde, 
bu hususta, lütfen, şimdi tekrar bkz. yukarıda Kuran-Haber 7/157 Ayeti!) o (=Misak Elçisi)                      
--(böylece “19” kodlu, bu en özgün “Đkili/Simetrik ” tarzda)-- konuşacak bu halka!                                                                                                          



Nefes Kesici Mucize          20   
_____________________________________________________________________________________________        

 

12- Ve böylelikle onlara diyecek: Đşte, --“19” kodlu-- “Kurtuluş Yeri” budur (Mezmurlar-Zebur 

118/19-26); o halde, şimdi bitkin düşene aman verin! Ve bir duraklama-- ve akabinde, onlar (bu 

Misak Elçisi/MESAJINI) hiç dinlemeyecekler!       

13- Bu yüzden, RABBĐN “Sözü” onların aleyhine --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda 
yine şöyle-- olacak: 

              --o sol tarafta--           --o sağ tarafta-- 

Sau     Cau                    
Lasau      Lacau      

Sau      Cau                      
Lasau       Lacau 

birazı burada!                        birazı şurada! 

Ta ki bu (duyarsızlık ve kibirlerinden) ötürü sırtüstü düşüp yaralansınlar, hezimete uğrayıp yenik 
düşsünler! (O halde, bu hususta şimdi lütfen, Kuran-Haber 17/7-8 Ayetlerini muhakkak 
görmeliyiz, en başta!) 

14- Bundan ötürü, ey alaycılar, Yeruşalimde (=Kudüs) bu halkı yöneten sizler, (şimdi) RABBĐN 
“Sözüne” kulak verin! 

15- Çünki siz hala şöyle diyorsunuz: Ölümle antlaşma yaptık, ölüler diyarıyla uyuştuk; öyle ki, 
büyük bela bu Diyardan (=OrtaDoğu) geçerken asla bize zarar vermeyecek. Çünkü yalanları 
kendimize sığınak yaptık, hilenin ardına gizlendik! 

16- Bundan ötürü, Egemen RAB şöyle diyor: Bakın, şimdi Ben o “Dorukta” (=Batıdaki bu 
vadedilmiş kutsal “Çöl-Şehir” ve içindeki bu “Doruk” bölge hakkında açık bilgi sahibi olmak 
için, lütfen, şimdi o “Mucizevi Bir Mühür” dosyasında, sh. 12yi de muhakkak görmeliyiz,                       
en başta) bir “Taş” yerleştiriyorum, halihazırda denenmiş olan! Böylece değerli bir “Baş Taş” 
(=o halde, bu hususta, lütfen, şimdi tekrar mutlaka bkz. yukarıda Mezmurlar-Zebur 118/22 …) 
en sağlam bir Temel olarak; öyleyse, o vakit her kim ona (=o “Baş Taşa:” yani buradaki                        
bu “Kuran-Habere”) iman ederse, asla sarsılmayacaktır! (O halde, bu hususta şimdi lütfen, 
Kuran-Haber 4/162 Ayetini de muhakkak görmeliyiz yine, en başta!) 

(Đşaya 28/9-16)                                                                                                                     
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2- Hz. Davud (a.s.) şöyle haber verdi: (Ey RAB), Đşte, Sen (Đbraniceyi ve Arapçayı  
konuşamayan) “çocukların” ve “bebelerin” sesiyle (o halde, bu hususta, lütfen, şimdi bu açıdan  
tekrar bkz. yukarıda Kuran-Haber 7/157 Ayeti!) Set çektin (tüm) hasımlarına, --işte şimdi, 
yukarıda “19” kodlu o  Tablolarda, böylece o alt bölgede, 

           --o sol tarafta--             --o sağ tarafta--          

 

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

           o “Düşmanı,”           o “Garezciyi,”  

(böylece de) hezimete uğratmak üzere (orada!) 

 

(Mezmurlar-Zebur 8/2)             
=======     
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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)              
******     

=======             
35- Hz. Đsa (a.s.) şöyle haber verdi: Nasıl olur da o Yazıcılar: “Mesih” (=buradaki bu “Misak 
Elçisine/MESAJINA” bir atıftır yine; …) Davudun oğludur!” derler?        
36- Çünki Davudun kendisi “kutsal Ruh” (=yani “Cebrail” a.s.) tarafından esinlenerek                 
şöyle demiştir:  

“RAB benim komutanıma şöyle dedi: Haydi, sen derhal Benim önümde otur, ta ki Ben senin  
tüm o “Düşmanlarını” --i şte şimdi, burada “19” kodlu  o Tablolarda, o alt bölgede,  

         --o sol tarafta--                    --o sağ tarafta--      
          böylece    

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

              senin “iki-ayağının” altına  

            serinceye dek!       
           

37- Đşte, Davudun kendisi onu --burada Matematiksel bağlamda, böylece-- “komutan” olarak 
nitelendiriyor, o halde, o nasıl onun “oğlu” (=yani burada yine böylece Matematiksel bağlamda, 
“acemi-eri” anlamındadır) olabilir?                          

(Đncil, Markos 12/35-37)     
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21- O anda hz. Đsa “kutsal Ruh” (=orada kendisine yüce Al-lah tarafından vahyedilip öğretilen 
Al-lahın tüm o --özellikle gayb/gelecek ile de ilgili olan-- “kutsal Mesajı/Sözleri” anlamındadır; 
bkz. Yuhanna 6/63-64) ile coştu, ve dedi: Sana hamd ederim, ey Rab, göklerin ve yerin Rabbi,                   

çünki Sen bu --“19” kodlu-- Şeyleri (Mezmurlar-Zebur 118/19-26) --(özellikle, şimdi yine 

böylece içinde bulunduğumuz bu Üçüncü ve Son Günde/BinYılda; bkz. Yuhanna 6/27, 40)--                                  
tüm o    

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

       “Kurnaz ,”            ve “Eğitimli ”  

kimselerden tamamen gizledin, ve bunları (burada yine böylece: Mezmurlar-Zebur 8/2) o                       
(Đbraniceyi ve Arapçayı tam/hiç konuşamayan) küçük “Çocuklara” (o halde, bu hususta, lütfen, 
şimdi bu açıdan tekrar bkz. yukarıda Kuran-Haber 7/157 Ayeti) açıp öğrettin! Evet, ya RAB, 
çünki Seni hoşnut eden --işte, şimdi bu Üçüncü ve  Son Günde/BinYılda; bkz. Yuhanna             
6/27, 40)-- bu oldu!   

(Đncil, Luka 10/21)             
======= 

(*Burada lütfen, en ilkin yüce Al-lah tarafından kulu ve elçisi hz. İsaya (a.s.) verilmiş olan o gerçek İncile, yukarıda 

referans verilen bu --(anlamı tahrif edilmiş)-- klasik İncil ayetlerine gitmeden evvel, en doğru şekilde ifade edilmiş               

Hak ve Dosdoğru halleriyle de tanık olmak için, şimdi ayrıca en başta o “Enfes Bir Mucize” dosyasında sh. 22,   

ve de akabinde o “İsa Peygamberin Sözleri” dosyasını da muhakkak tümüyle görmeliyiz herşeyden evvel, 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. “Haşmetli Bir Mucize” dosyasında, sh. 20-21de 
açıkça iletilmiş olan: Kuran, A. Đmran 81 = Ahzap 7-8 Ayetleri, ve akabindeki o ilgili                             
en mucizevi Hadisler)-- 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: O halde, siz duanızda şöyle demelisiniz: Tüm senalar 
Allah içindir; ve tüm --öyleyse işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta--               
o “desteklemeler,” ve --o sağ tarafta-- o “iyilikler” Allaha aittir!       
Selam senin üzerine olsun, ey Peygamber, ve Allahın --işte, şimdi o sol tarafta da-- “Merhameti,”  
ve --o sağ tarafta da--“Nimetleri” --(işte, şimdi yine özellikle buradaki bu uzun zamandır 
beklenen ve özlenen Mehdi torunu bu “Misak Elçisi/MESAJI” vasıtasıyla, böylece)-- senin 
üzerine olsun! Ve Selam bizim ve Allahın tüm salih kulları üzerine de olsun. O halde, ben 
şehadet ederim ki, Allahtan başka ilah yoktur, ve “Muhammed” (=ALLAH tarafından 
“Övülmüş Kul ” anlamındadır; hz. Muhammedin buradaki bu uzun zamandır beklenen ve 
özlenen bu Mehdi torunu “Misak Elçisi/MESAJIna” dair en özgün bir göndermedir; o halde,               
hz. Muhammedin (a.s.) bu vadedilmiş Mehdi torununun yüce Al-lah tarafından niçin ve nasıl 
“Muhammed” ismiyle de isimlendirilmiş olduğunu açıkça idrak etmek için, lütfen, şimdi                  
en önce Kuran-Haber 48/29 Ayetini, ve akabinde  “Haşmetli Bir Mucize” dosyasında, sh. 21de 
yer alan o ilgili en mucizevi Hadislerini muhakkak görmeliyiz, en başta) Allahın --öyleyse işte, 
şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- “Kulu ,” ve (böylece de) 

                         --o sağ tarafta--                                   

                “Gönderilmi şidir !”    
(Buhari’den) 
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2- Hz. Muhammed (a.s.) şöyle buyurdu: “Muhammedin” (=ALLAH tarafından “Övülmüş Kul ” 
anlamındadır; hz. Muhammedin buradaki bu uzun zamandır beklenen ve özlenen Mehdi torunu 
bu “Misak Elçisi/MESAJIna” dair en özgün bir göndermedir yine; …..) canı (Kudret) elinde olan 
ALLAHA andolsun ki, eğer o 

        “Yahudilerden,”         ve “Hristiyanlardan ”    

bir kimse --(işte, şimdi yine özellikle buradaki bu uzun zamandır beklenen ve özlenen Mehdi 
torunu bu “Misak Elçisi/MESAJI” zamanında)-- benim hakkımda işitir de, benim (böylece                
yine burada bu Mehdi torunu vasıtasıyla) --öyleyse işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda,  

           --o sol tarafta--               --o sağ tarafta--   

       “ ************** ”             “ ************** ”  

“ ************** ”            “ ************** ”   

(böylece) gönderildiğim şeye inanmazsa, ve bu halde ölürse --(öyleyse, bu hususta lütfen, şimdi 
en başta hem de mutlaka bkz. Kuran-Haber 3/84-85)-- o kimse Cehennem halkından olacaktır!   
(O halde, bu hususta lütfen, şimdi yine hem de sh. 20de yer alan o Tevrat, Đşaya 28/12-16 
Ayetlerini de tekrar ve muhakkak bu bağlamda görmeliyiz, en başta.)  

(Müslim’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, yüce Al-lahın 
emriyle, en hikmetli bir tarzda özel olarak miras bırakmış olduğunu da mutlak hatırlayıp idrak 
etmeliyiz yine, en ilkin.)  
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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-altıncı                                           
en özgün ve harikulade bu “Nefes Kesici” 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              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


