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           KURAN-HABER’DE                                                                                           

O ATANMI Ş “ŞAHISLAR” 

Burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde şimdi de bu en kritik ve özel “21.” Sure/Bölümde               
en başta böylelikle andığı tüm o “atanmış Kulların” (=21/1-112), 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 “21.” Sure/Bölümde 
burada en başta böylece anmış olduğu tüm o “atanmış Kullarını” (=21/1-112), 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 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  
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     
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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 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 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    

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 Lut                                  
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  
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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 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 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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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 Eyyub             
toplam 4 kez anılmış 

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

 

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 İdris             

toplam 2 kez anılmış 

19/56  21/85 

 

elçi za elKifl/Kifl               
toplam 3 kez anılmış 

21/85  38/48  4/85 

elçi za el-Nun/Nun              

toplam 1 kez anılmış 

21/87 
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elçi Zekeriyya                
toplam 7 kez anılmış 

3/37  3/37  3/38  6/85  19/2  19/7  21/89 

elçi Yahya             

toplam 5 kez anılmış 

3/39    6/85   19/7  19/12   21/90 

 

ulak Yecuc             
toplam 2 kez anılmış 

18/94  21/96 

ulak Mecuc             

toplam 2 kez anılmış 

18/94  21/96 
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O halde, işte şimdi burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde şimdi bu açıdan                          
bu en kritik ve özel “21.” Surede/Bölümde (=21/1-112) burada en başta böylece en Bilge ve 
hikmetli bir tarzda anılmış olan tüm o “atanmış Kullarını” şimdi --bu Surede/Bölümde, böylece 
en baştan en sona doğru tam sıralı bir şekilde-- şöylece birer birer görüp açıkça idrak edelim,                        
en ilkin:     

=======             
48- Ve Biz “Musaya” ve “Haruna” o Furkanı verdik … (21/48)     
=======        

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

Musa      Harun      

=======             
51- Ve muhakkak, Biz bundan önce “Đbrahime” kavrama yetisini vermiştik, … (21/51)    
60- … kendisine “Đbrahim” deniliyor. (21/60)        
62- Dediler: Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın, ey “Đbrahim?” (21/62)     
69- Biz de dedik: Ey ateş, “Đbrahime” bir serinlik ve esenlik ol! (21/69) 

***         

71- Ve Biz onu ve “Lutu ” o yere çıkarıp kurtardık, … (21/71)        
74- Ve “Luta ” da hüküm ve ilim verdik, … (21/74)        
======= 

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

Đbrahim      Lut      
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=======               
72- Ve Biz ona bir hediye olarak “Đshakı” ve “Yakubu” bağışladık, … (21/72)    
=======   

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

Đshak      Yakup      

=======             
76- Ve “Nuh” da daha önce (Bize) yakarmıştı, … (21/76) 

*** 

78- Ve “Davud” ve Süleyman, hani o tarla hakkında hüküm veriyorlar iken, … (21/78)     
79- … ve “Davud” ile birlikte dağlara da boyun eğdirdik (Al-lahı) tespih etsinler diye … (21/79)   
======= 

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

Nuh      Davud        

======             
78- Ve Davud ve “Süleyman,” hani o tarla hakkında hüküm veriyorlar iken, … (21/78)      
79- Ve Biz “Süleymana” onu kavrattık; … (21/79)          
81- Ve “Süleymana” o esici rüzgarı (verdik), … (21/81)  

***    

83- Ve “Eyyub” da Rabbine şöyle yakarmıştı: … (21/83)          
=======   

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

Süleyman     Eyyub     
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=======               
85- Ve “Đsmail” ve “Đdris” ve … (21/85)        
======= 

O halde, şimdi yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki Ayette böylece anılmış olan bu iki  
“atanmış Kulunu” bu Tablomuza aynen şöylece yerleştireceğiz, altıncı olarak: 

Đsmail       Đdris      

=======             
85- Ve Đsmail ve Đdris ve “za elKifl ;” … (21/85) 

*** 

87- Ve “za elNun,” hani o sıkıntılı bir vaziyette gitmişti, … (21/87)       
=======    

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

za elNun                     za elKifl       

*Burada lütfen, dikkat edip şunu açıkça idrak edelim ki, yukarıdaki bu iki özel Sıfat bu en kritik ve özgün 
21. Sure/Bölümdeki diğer tüm o özel Đsimlerden böylece açıkça ve istisnai olarak farklı bir konumda  
olduğu için, bunu yine yüce Rabbimizin bu Ayetlerdeki (=16/101-102) bu en Bilge ve hikmetli direktifi 
doğrultusunda (bunun için, lütfen, şimdi hem de yine mutlaka bkz. “Muhteşem Bir Mucize 2” dosyası,  

sh. 11) burada böylece “istisnai” olarak ters bir sıralamayla (=yani önce za elNun ve sonra za elKifl) 
olarak yerleştirebilmekteyiz.     

=======             
89- Ve “Zekeriyya” da Rabbine şöyle yakarmıştı: … (21/89)   

*** 

90- … ve ona da “Yahyayı” bağışladık, … (21/90)        
=======     

O halde, şimdi yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki Ayetlerde böylece anılmış olan bu iki 
“atanmış Kulunu” bu Tablomuza aynen şöylece yerleştireceğiz, sekizinci olarak: 
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Zekeriyya      Yahya      

=======               
96- Ve “Yecuc” ve “Mecucun” önü açıldığı zaman, … (21/96)         
=======  

O halde, şimdi yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki Ayette böylece anılmış olan bu iki  
“salınmış Grubu” bu Tablomuza aynen şöylece yerleştireceğiz, son olarak: 

Yecuc       Mecuc      

 

Ve en son olarak, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde böylece anılmış olan bu iki  
“atanmış 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 ve o sağ tarafta,             
aynen şöylece yerleştireceğiz:   

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

Yunus            za elEyd           
   

* Burada lütfen, dikkat edip şunu açıkça idrak edelim ki, yukarıdaki bu Ayette (21/87) yüce Rabbimiz 
tarafından böylece anılmış olan bu özel Sıfat (=za elNun: “isminde bir “N” harfi sahibi olan kimse” 
anlamındadır) burada böylece en ilkin Yu“n”us  Peygambere açık bir atıf olduğu için (21/87 = 68/48-50), 
ve “Yunus” ismi şimdi bu en kritik ve özel 21. Surede/Bölümde yüce Rabbimiz tarafından açıkça hiç 
anılmamış olduğundan ötürü, o sol tarafta böylece ve doğrulukla Tabloda o alt bölgeye yerleştirilmi ştir; 
ve akabinde bu Ayette (38/17) yüce Rabbimiz tarafından böylece anılmış olan bu özel Sıfat                      
(=za elEyd: “Güç sahibi olan kimse” anlamındadır) burada böylece en ilkin Davud Peygambere açık bir 
atıf olduğu için (21/78 = 38/17), ve bu “za elEyd” sıfatı şimdi bu en kritik ve özel 21. Surede/Bölümde 
yüce Rabbimiz tarafından açıkça hiç anılmamış olduğundan ötürü, o sağ tarafta yine böylece ve 
doğrulukla Tabloda o alt bölgeye yerleştirilmi ştir; yüce Rabbimizin yine bu bağlamda bu en kritik ve 
temel bu Ayetlerdeki (=74/28-30) bu en Bilge ve hikmetli direktifi doğrultusunda, burada da yine 
böylece tam paralel ve birbirini mükemmel bir tarzda tamamlayıcı olarak.              
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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 “atanmış Kulları” da böylece-- kapsayan bir Yazılı Belge olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “21.” Sure/Bölümde yüce Rabbimiz tarafından              
en başta burada böylece anılmış olan tüm bu “atanmış Kullarının” (=21/1-112) 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 tam “9” 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:    

Musa   &   Harun 

Đbrahim    &      Lut                        

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

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

 

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 yüce Rabbimiz tarafından bu en özgün ve kritik                                  
“21.” Sure/Bölümde açıkça hiç anılmamış olduklarından ötürü)-- bu açıdan böylelikle “istisnai” konumda kalacak 
olan bu iki özel Đsmin:  

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

   Yunus        za elEyd                                                                   

orada bu nedenle bu ilahi Söküp-Atıcı (=Sekar) sistem tarafından, her iki tarafta, yüce Rabbimizin izniyle, böylece 
uygun bir tarzda dışta ve hariç bırakılacağını; ve bunun akabinde ise, bu ilahi Sistemin bize az önce gördüğümüz 
Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “21.” Sure/Bölümdeki tüm bu “atanmış Kulları” böylece o toplam “8” 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 harika “Olağanüstü 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 

Musa            136        20      Harun   

Đbrahim             69        27      Lut/Luten      

Đshak            17        16      Yakup    

Nuh/Nuhen            43        16         Davud   

Süleyman            17         4      Eyyub    

Đsmail            12         2      Đdris  

za elNun/Nun            1         3       za elKifl/Kifl  

Zekeriyya             7         5      Yahya     

Yecuc             2             2      Mecuc      

    _____________        _____________                                          

            19x…       19x…                                                      

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

    Yunus                4         2      za elEyd/Eyd   
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** Đlk olarak, burada dikkat edip şunu açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz                    
yukarıdaki bu Ayetlerde ilkin böylece “Luten” ve “Nuhen” olarak anılmış olan (21/74 & 21/76)                     
bu iki “atanmış Kulu” burada tam paralel ve mükemmel bir tarzda böylece (=Lut/Luten  ve Nuh/Nuhen) 
formlarıyla eksiksiz olarak sayıp Tablomuza böylece ve tastamam bir şekilde dahil etmekteyiz,                          
yüce Rabbimizin en başta bu Ayetlerde (28/68 = 33/36) böylece bildirmiş olduğu bu en Bilge ve hikmetli 
“mutlak seçim yetkisi” doğrultusunda, burada da yine böylece karşılıklı tam paralel, dosdoğru,                
çelişkisiz ve mükemmel bir mantıkta, en başta. (4/82 = 18/1-2 & 39/28) 

** Đkinci olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz                    
yukarıdaki bu üç en özgün Sıfatı (=yani “za elNun/Nun” ve “za elKifl/Kifl ” ve de “za elEyd/Eyd”)                     
burada yine böylece tam paralel ve birbirlerini mükemmel olarak tamamlayıcı bir tarzda böylece eksiksiz 
olarak sayıp Tablomuza böylece ve tastamam bir şekilde dahil etmekteyiz, yine yüce Rabbimizin en başta 
bu Ayetlerde (28/68 = 33/36) böylece bildirmiş olduğu bu en Bilge ve hikmetli “mutlak seçim yetkisi” 
doğrultusunda, burada da yine böylece tümüyle tam paralel, dosdoğru, çelişkisiz ve mükemmel bir tarzda, 
en başta. (4/82 = 18/1-2 & 39/28)            
(*Burada lütfen, ayrıca yukarıdaki bu iki en özgün Sıfatı (=yani “za elKifl/Kifl ” ve de “za elEyd/Eyd”) 
bundan önce “Muazzam Bir Mucize 2” dosyasındaki “19” kodlu, o muhteşem Tablomuza da,                            
yüce Rabbimizin emriyle, yine aynen böylece dahil etmiş olduğumuzu da muhakkak hatırlamalıyız.)      

** Son olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça görmeliyiz ki, yüce Rabbimiz yukarıdaki Tablomuzda, 
şimdi böylelikle bize bu en kritik ve özgün “21.” Surede/Bölümde böylece hepsini özel Đsimleriyle anıp 
apaçık olarak belirtmiş olduğu tüm bu “atanmış Kullarını” böylelikle tastamam ve mükemmel olarak 
kapsayan “19” kodlu, bu olağanüstü Planlamasını böylece yine hiç çelişkisiz ve eksiksiz bir tarzda 
(=4/82) böylece dosdoğru ve mükemmel olarak (=18/1-2) lutfetmiş bulunmaktadır, en başta.    
Fakat şimdi bir de, yukarıdaki o “Yunus” isminin yerine --burada çok özel ve Mucizevi bir gerekçeye              
dayanarak-- hz. Muhammedin (a.s.) uzun zamandır beklenen ve özlenen Mehdi torunu, bu vadedilmiş 
“Misak Elçisinin” bu ismini (=Metin) getirip yerleştirelim, ve bakalım yüce Al-lah tarafından                              
ne göreceğiz?       
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O halde işte, yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki bu Ayette (21/87) böylece anılmış olan bu              
en özgün Sıfat (=za elNun: Arapçada, “isminde bir “N” harfi sahibi olan kimse” anlamındadır) 
en ilkin bu elçi Yu“n”usa  böylece apaçık bir atıf olmakla birlikte, akabinde şimdi ve aslen uzun 
zamandır beklenen ve özlenen bu vadedilmiş “Misak Elçisinin” bu özel ismine de (=Meti“n” ) 
böylece apaçık ve en mucizevi bir atıftır burada. O halde, bu “Metin ” ismi yüce Rabbimiz 
tarafından Kuran-Haberde bu yalın halde böylece toplam iki kez anılmış olduğundan (bkz. 7/183 
& 68/45), şimdi yukarıdaki Tablomuzun o alt bölgesinde yer almış olan o Yu“n”us  isminin 
yerine bu Meti“n” ismini böylece getirip oraya yerleştirdiğimizde:  

 

==================================================  
               
Metin          2   2   za elEyd/Eyd     
      

şimdi artık böylece bu iki “atanmış Kulu” yukarıdaki o iki “salınmış Grubun” yerine derhal ve 
doğrulukla getirip böylece en net ve dosdoğru bir şekilde yerleştirebileceğimizi de:  

 

Metin          2   2   za elEyd/Eyd        

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

Yecuc      2       2     Mecuc    

 

apaçık görebiliyoruz, yüce Rabbimizin yine bu Ayetlerdeki (=16/101-102) bu en Bilge ve 
hikmetli direktifi doğrultusunda --(bu bağlamda bu en kritik ve temel Ayetleri apaçık olarak 
görebilmek için, lütfen, şimdi ayrıca yine mutlaka bkz. “Muhteşem Bir Mucize 2” dosyası,                   
sh. 11).              
O halde işte, şimdi burada bu “19” kodlu, en özgün ve harika “Olağanüstü Mucizeyi”                          
şimdi bu Son Çağdaki bu en yetkin ve harikulade haliyle de açıkça bir kez daha görelim burada, 
şöylece:       
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    toplam            toplam           
geçiş sayısı       geçiş sayısı 

Musa            136        20      Harun   

Đbrahim             69        27      Lut/Luten      

Đshak            17        16      Yakup    

Nuh/Nuhen            43        16         Davud   

Süleyman            17         4      Eyyub    

Đsmail            12         2      Đdris  

za elNun/Nun            1         3       za elKifl/Kifl  

Zekeriyya             7         5      Yahya     

Metin             2             2      za elEyd/Eyd     

    _____________        _____________                                          

            19x…       19x…                                                      

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

    Yecuc                2         2      Mecuc    
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O halde, şimdi burada, bu bağlamda şu en kritik ve mucizevi Ayetleri şöylece ve tekrar             
açıkça görelim, en başta:  

=======             
87- Ve “za elNun” (=“isminde bir “N” harfi sahibi olan kimse” anlamındadır; burada artık            
böylece ve özellikle hz. Muhammedin (a.s.) uzun zamandır beklenen ve özlenen Mehdi torunu                   
bu Misak Elçisi Meti“n” için de bir atıftır); hani o sıkıntılı bir vaziyette gitmişti, ve Bizim onu  
hiç --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta, o alt bölgeye indirmek suretiyle-- 
ölçüp darlandırmayacağımızı sanmıştı. Ve sonra (oradaki) o karanlıklar içinde (Al-laha) şöyle 
yakardı: “Senden başka Đlah yoktur; yücesin Sen! Şüphesiz, ben haksızlık edenlerden oldum!”  
88- Ve Biz de ona yanıt verdik, ve böylece onu --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda,               
o sol tarafta, derhal ve tekrar o üst bölgeye çıkarmak suretiyle de-- o kederden kurtardık! Çünki 
Biz (tüm) inananları böyle kurtarırız.          

(Kuran-Haber 21/87-88)     

24- … Ve “Davud” böylece Bizim kendisini --(işte, şimdi burada da, bu “za elEyd/Eyd” sıfatı 
altında, “19” kodlu o Tablolarda, o sağ tarafta, o alt bölgeye indirmek suretiyle de-- sınadığımızı 
anladı, ve derhal Rabbinden bağışlanma diledi, ve eğilip yere kapandı, ve (Al-laha) yöneldi.  
25- Ve Biz de onu bu hususta --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda, o sağ tarafta, 
derhal ve tekrar o üst bölgeye çıkarmak suretiyle de-- bağışladık! Ve onun için Bizim katımızda 
bir yakınlık, ve (böylece de) en güzel bir dönüş yeri vardır!   

(Kuran-Haber 38/24-25)           
=======    

O halde işte, burada yüce Rabbimiz artık bu en özgün bağlamda da kulu Davudu, ve onun uzun 
zamandır beklenen ve özlenen Mesih torunu, buradaki bu “Misak Elçisi” (=Meti“n”i), ve de kulu 
Yu“n”usu (çünki o şimdi bu en özgün Sıfatı (=za elNun: Arapçada, “isminde bir “N” harfi sahibi 
olan kimse” anlamındadır) burada artık böylece ve doğrulukla bu “Misak Elçisi/MESAJINA” 
devrederek, bu sorumluluktan tamamen ari kılınmıştır) --yukarıdaki 19” kodlu o Tablolarda da--                  
artık böylece affedip, böyle en Bilge, güzel ve cömert bir tarzda Rahmeti içine sokmuş 
bulunmaktadır (21/87-88 = 25/70-71), içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda!   
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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), 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 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 --(kendilerine bizzat Onun tarafından vahyedilip öğretilmiş olan, yukarıdaki tüm bu tarz                 

en Mucizevi haberleri, ve şimdi “19” kodlu o Tablolardaki o --sollu & sağlı-- şahane dizilimleri 
vasıtasıyla da, böylece)-- selamlarız!    

(Mezmurlar-Zebur 118/19-26)          

******  
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=======              
19- Hz. Davud (a.s.) şöyle haber verdi: Çünki Senin --işte şimdi, burada “19” kodlu o  
Tablolarda da, o sol tarafta-- “Đyili ğin,” ey Al-lahım, göklere kadar ulaşır, --o sağ tarafta da--
“Büyük Đşler” yapansın Sen! Ey Al-lahım, öyleyse, Senin gibi (Yüce olan) var mı?   

20- Sen bana birçok sınama ve sıkıntılar da tattırdın, ama beni tekrar dirilteceksin, ve beni --işte 
şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta, o alt bölgedeki-- o yerin  
derinliklerinden de “yukarıya çıkaracaksın!”  

21- Sen benim --(burada böylece özellikle Matematiksel açıdan)-- büyük (Đlmimi) artıracak, ve 
bana huzur vereceksin. 

22- Ben de Seni --“19” kodlu-- o “Gerçeğinden” ötürü --işte, şimdi yine o sol tarafta-- “çenkle” 
öveceğim, ey Al-lahım, ve ben Sana --o sağ tarafta da-- “lir” ile hamdler edeceğim, ey Đsrailin 
Kuddüsü!  

23- Böylece Seni övgülerle andığım zaman dudaklarım sevinçle coşacak, ve böylece --(işte, 
şimdi burada, o sağ tarafta, o alt bölgeden de)-- kurtardığın canım!   

24- Dilim böylelikle tüm gün boyunca Senin --“19” kodlu-- “Đyili ğini ” anacak; çünki benim 
kötülüğümü isteyenler sonunda --işte şimdi, yine burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol 
tarafta, o alt bölgede-- “utandırılmış olacaklar,” ve --o sağ tarafta, o alt bölgede-- “hezimete 
uğratılmış olacaklar!”     

(Mezmurlar-Zebur 71/19-24)            
           

7- Hz. Davud (a.s.) şöyle haber verdi: 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 bu bağlamda “Azametli     
Bir Mucize” dosyasını da 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 da, o sol 
tarafta-- “Adaletle” kuşanacaklar, ve Senin o sadıkların --o sağ tarafta-- “Sevinçle” coşacaklar! 
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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 torunu                          

bu “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 büyük bir Haşyetle, saygı ve onurla doğrulayıp tasdik etmiş olduğu için; o halde,                          
bu bağlamda, şimdi lütfen, en başta tekrar ve mutlaka bkz. Kuran-Haber 37/37 & 57/19, 25)--                                                                    
asla --(işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta, o alt bölgede terkedip 
bırakarak ebeden)-- reddetme! (O halde, bunun için, şimdi lütfen, tekrar bkz. sh. 15-17)  

(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)              
******     

=======             
29- Hz. Đsa (a.s.) şöyle haber verdi: Bu “nesil” (=şimdi içinde bulunduğumuz bu Üçüncü ve    
Son Günün/Binyılın başındaki bu “nesile” de özel bir atıftır burada; o halde, bu hususta lütfen, 
şimdi yine en başta bkz. Luka 18/8 & Yuhanna 6/27, 40) kötü bir nesildir; işte, onlar bir “Đşaret” 
istemektedirler. Fakat onlara o Yu“n”usun “Đşaretinden” (=yani yukarıdaki “19” kodlu o 
Tablolarda açıkça tanık olduğumuz o za elNun: “isminde bir “N” harfi sahibi olan kimse” 
anlamındadır) başkası verilmeyecektir!            
30- O halde, Yu“n”us nasıl o Ninova halkına bir “Đşaret” olduysa, o “ĐnsanOğlu” da (= … 
buradaki bu “Misak Elçisine/MESAJINA” (=Meti“n”) bir atıftır böylece yine; …) bu “nesile”                 
--(böylece de za elNun lakaplı; lütfen, tekrar bkz. sh. 15)-- bir “Đşaret” olacaktır!   

(Đncil, Luka 11/29-30) 

39- Hz. Đsa (a.s.) şöyle haber verdi: Kötü ve ihanetçi bir “nesil” (=şimdi içinde bulunduğumuz  
bu Üçüncü ve Son Günün/Binyılın başındaki bu “nesile” de özel bir atıftır burada; o halde, bu 
hususta lütfen, şimdi yine en başta bkz. Luka 18/8 & Yuhanna 6/27, 40) bir “Đşaret” istemektedir, 
fakat onlara o Yu“n”usun “Đşaretinden” (=yani yukarıdaki “19” kodlu o Tablolarda açıkça tanık 
olduğumuz o za elNun: “isminde bir “N” harfi sahibi olan kimse” anlamındadır) başkası 
verilmeyecektir!               
40- O halde, o Yu“n”us nasıl üç gün ve üç gece boyunca o balinanın karnında kaldıysa, o 
“ĐnsanOğlu” da (= … buradaki bu “Misak Elçisine/MESAJINA” (=Meti“n”) bir atıftır böylece 
yine; …)   
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--işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta-- üç gün, ve --o sağ tarafta-- üç gece 
yerin bağrında (=yani --Matematiksel açıdan-- buradaki o “alt bölgede”) kalmış olacaktır!                    
(O halde, bu hususta lütfen, şimdi tekrar bkz. sh. 15)       

(Đncil, Matta 12/39-40)     

25- Hz. Đsa (a.s.) şöyle haber verdi: Ama önce o (ĐnsanOğlu) çok elem çeker, ve bu “nesil” 
(=şimdi içinde bulunduğumuz bu Üçüncü ve Son Günün/Binyılın başındaki bu “nesile” de                  
özel bir atıftır burada; o halde, bu hususta lütfen, şimdi yine en başta bkz. Luka 18/8 & Yuhanna 
6/27, 40) tarafından reddedilir.            

26- Çünki Nuhun günlerinde nasıl olduysa, o “ĐnsanOğlunun” (=yüce Al-lah tarafından böylece 
bu Son ve Üçüncü Günün/BinYılın başında gönderileceği açıkça bildirilmiş olan buradaki                     
bu “Misak Elçisine/MESAJINA” bir atıftır yine; öyleyse lütfen, bu bağlamda şimdi yine en başta 
bkz. Yuhanna 6/27, 40) günlerinde de öyle olacaktır.  

(*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 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.)  
        

27- O halde, --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol taraftaki-- “Nuhun”                 
gemiye bindiği güne dek insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Sonra tufan gelip 
(oradaki) hepsini yok etti.               

28- Lutun günlerinde de durum aynıydı. Đnsanlar yiyip içiyor, alıp satıyor, tohum ekiyor, ev 
yapıyorlardı.               

29- Ama --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sağ taraftaki-- “Lutun ” Sodomdan 
ayrıldığı gün gökten ateşle kükürt yağdı ve (oradaki) hepsini yok etti.        

30- O halde, o “ĐnsanOğlunun” (= … buradaki bu “Misak Elçisine/MESAJINA” bir atıftır 
böylece yine; …) ortaya çıkacağı o Günde/Dönemde de durum aynı olacaktır! (Öyleyse                        
bu bağlamda, lütfen, şimdi en başta ve muhakkak bkz. Kuran-Haber 21/1-2 & 44/10-16 & …) 

(Đncil, Luka 17/25-30)             
=======     
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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 aktarılmış olan: Kuran, A. Đmran 81 = Ahzap 7-8 Ayetleri, ve akabindeki ilgili 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: Her kim benim --(işte, şimdi böylece ve özellikle 
buradaki bu vadedilmiş Mehdi torunu, bu “Misak Elçisi/MESAJI” yoluyla)-- Mattanın oğlu 
“Yunustan” daha hayırlı olduğumu söylerse, yalan söylemiş olur! (Çünki onun bu Mehdi torunu 
“Metin” ve “Yunus” Peygamber daha önce açıkça tanık olduğumuz gibi, yüce Al-lah tarafından 
aynı şekilde tedip edilip bu “za elNun” (=“isminde bir “N” harfi sahibi olan kimse” 
anlamındadır) lakabıyla --yukarıdaki “19” kodlu o Tablolarda, kısa bir an için, böylece aynı 
tarzda o alt bölgede-- bırakılmış idiler; 21/87-88)!   

2- Hz. Muhammed (a.s.) sahabelerinden Ebu Musaya şöyle buyurdu:  

Ey “Ebu Musa” (=“ Musanın Babası/Destekleyicisi” anlamındadır; böylece burada uzun 
zamandır beklenen ve özlenen Mehdi torunu bu “Misak Elçisi/MESAJIna” dair de en özel bir 
göndermedir, aynı zamanda, çünki o burada şimdi hz. “Musayı” da yukarıdaki “19” kodlu o 
Tablolarda, yüce Al-lahın emriyle, en başta böylece yine o sol tarafta yerleştirerek bu bağlamda 
böylelikle de yine apaçık ve güçlü bir “Destekleyicisi” olmuştur);                      
işte, sana --(şimdi yine yukarıdaki “19” kodlu o Tablolarda, akabinde böylece o sağ tarafta da)-- 
“Davud” ailesinin bir Mezmuru da verilmiştir!  

(Buhari’den) 
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** 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.  
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O halde, şimdi burada Kuran-Haberde bu bağlamda bu en kritik ve önemli Ayetleri de şöylece  
ve açıkça görelim, en son olarak: 

=======             
96- Nihayet --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol  tarafta-- “Yecuc” ve                                
--o sağ tarafta-- “Mecucun” önü açıldığı zaman, onlar her tepeden --şimdi burada da, böylece                                
o alt bölgeye-- akın ederler. 

97- Hak olan “Vaad” (=işte şimdi, böylece ilkin bu “Duman” afeti, ve ardından dünyanın birçok 
yörelerini etkileyecek olan böyle bazı büyük “Felaketler;” bkz. Kuran-Haber 44/10-16) 
yaklaşmıştır! O vakit, inkar edenlerin gözleri birden donup kalacaktır. (Ve şöyle diyecekler): 
Vay başımıza! Çünki biz bundan --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafa karşı-- 
gafil bulunuyorduk. Ve biz --o sağ tarafa karşı da-- haksızlık edenlerdik! 

98- (Ve şimdi burada derhal tövbe edip samimi olarak en kısa bir zamanda böylece yüce Al-laha 
dönmedikleri takdirde; 3/87-89 daha sonra ölümleri anında; 4/17-18 kendilerine şöyle 
denilecektir): Siz ve Al-lahın dışında kulluk/hizmet ettikleriniz, cehennem odunusunuz. Hepiniz 
oraya gireceksiniz. 

99- Eğer onlar “ilahlar” (=yani Al-lah adına, ve/veya kendi adlarına böyle “hükümler” üretme 
yetkisine sahip kılınmış olduklarını iddia ettikleri “otoriteler” anlamındadır; bkz. 9/31 & 25/43) 
olsalardı, oraya girmezlerdi. Oysaki, hepsi orada --(bu takdirde; 6/27-28)-- sürekli kalacaklardır. 

100- Onlar için orada --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafa karşı takındıkları                  
bu zorba tavırlarına; 22/72 karşılık-- inlemeler vardır; ve onlar orada --işte şimdi, burada                      
“19” kodlu o Tablolarda, o sağ tarafa karşı takındıkları bu sağır tavırlarına; 31/7 karşılık da-- 
artık hiçbir şey işitemezler! 

101- Tarafımızdan kendilerine güzellik hazırlananlara gelince; işte, bunlar cehennemden                              
--şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafı böyle yürekten ve erdemli bir şekilde  
tasdiklerinden; 32/15 ötürü-- uzaklaştırılmış olacaklardır! 

102- Onun uğultusunu duymazlar. Onlar, gönüllerinin istediği şeyler içinde --şimdi, burada             
“19” kodlu o Tablolarda, o sağ tarafı böyle yürekten ve kuvvetli bir şekilde tasdiklerinden; 8/2 
ötürü de-- sürekli kılınmış olacaklardır! 

103- O en büyük korku onları tasalandırmaz. Melekler onları --(buradaki bu vefatları anında; 
16/32 böylece ve hemen)-- şöyle (diyerek) karşılarlar: Đşte bu, artık size o vadedilen (Cennetteki 
ebedi) gününüzdür! (Kuran-Haber 21/96-103)  
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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-üçüncü                                           
en özgün ve harika bu “Olağanüstü” 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              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


