
 

 

            ŞAHESER BİR MUCİZE  

 

 SON GÜN                                                                          
için/içinde    

 

 

  KURAN-HABER’DE      
 

               O                                                                                      

   SEÇİLMİŞ                                                                        

          “ŞAHISLAR” 
 

 

 

 

 



Şaheser Mucize           1   
_____________________________________________________________________________________________        

 

         KURAN-HABER’DE                                                                                           

O SEÇĐLM ĐŞ “ŞAHISLAR” 

Burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde şimdi de bu en kritik ve özel “3.” Sure/Bölümde               
--(bundan önce yine bu açıdan bu en kritik ve özel “2.” Sure/Bölümde de aynen tanık olduğumuz 

üzere)-- burada da en başta böylelikle ard arda andığı tüm o “seçilmiş Kullarının” (=3/1-200), 
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 “3.” Sure/Bölümde 

burada da en başta böylece ard arda anmış olduğu tüm o “seçilmiş Kullarını” (=3/1-200), 
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:  

hz. Nuhen             

toplam 10 kez anılmış 

3/33  7/59  21/76  29/14  57/26      

6/84  11/25  23/23  42/13  71/1 

hz. İmran             

toplam 3 kez anılmış 

3/33  3/35  66/12 

 

hz. Zekeriyya               

toplam 7 kez anılmış 

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

hz. Yahya             

toplam 5 kez anılmış 

3/39    6/85   19/7  19/12   21/90 
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hz. Meryem             

toplam 34 kez anılmış            

2/87    3/43  4/157  5/46  5/112  19/27  57/27  

2/253   3/44  4/171  5/72  5/114  19/34  61/6  

3/36    3/45  4/171  5/75  5/116  23/50  61/14  

3/37    3/45  5/17  5/78  9/31  33/7  66/12  

3/42  4/156  5/17  5/110  19/16  43/57 

hz. öz-Atanmış (=el-Mesih)              

toplam 11 kez anılmış 

3/45  4/171  5/17  5/72  5/75  9/31    

4/157  4/172  5/17  5/72  9/30 

 

hz. 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  

hz. 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 

 

hz. 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      
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3/84     12/6  29/27          

4/163   12/38  37/112 

hz. 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 

 

hz. İsa              

toplam 25 kez anılmış   

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

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

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

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

hz. 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   
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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 

 

hz. 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  

hz. 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  
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hz. Muhammed            

toplam 4 kez anılmış   

3/144  33/40  47/2  48/29 

hz. Ahmed             

toplam 1 kez anılmış 

61/6 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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    

öz-Kovulmuş (=el-Racim)           

toplam 2 kez anılmış 

3/36  16/98 

 

öz-Şeytan (=el-Şeytan)             

toplam 64 kez anılmış 

2/36    4/76  7/20  12/100 19/44  28/15  58/19  

2/168   4/76  7/22  14/22  19/45  29/38  58/19  

2/208   4/83  7/27  16/63  20/120 31/21  58/19   
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2/268   4/119  7/175  16/98  22/52  35/6  59/16  

2/275    4/120  7/200  17/27  22/52  36/60    

3/36    5/90  7/201  17/53  22/53  38/41    

3/155   5/91  8/11  17/53  24/21  41/36    

3/175   6/43  8/48  17/64  24/21  43/62    

4/38    6/68  12/5  18/63  25/29  47/25    

4/60  6/142  12/42  19/44  27/24  58/10  

İblis               

toplam 11 kez anılmış 

2/34    15/31  17/61  20/116 34/20  38/75    

7/11  15/32  18/50  26/95  38/74 
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O halde, işte şimdi burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde şimdi bu açıdan                          

bu en kritik ve özel “3.” Surede/Bölümde (=3/1-200) burada en başta en Bilge ve hikmetli bir 
tarzda böylece ard arda anmış olduğu tüm o “seçilmiş Kullarını” şimdi --bu Surede/Bölümde,                           
en baştan en sona doğru tam sıralı bir şekilde-- şöylece birer birer görüp açıkça idrak edelim,            
en ilkin:                

=======             
33- Şüphesiz, Al-lah seçti Ademi ve “Nuhu,” ve … (3/33)        

***        

33- … ve “Đmran” ailesini … (3/33)             
35- O vakit “Đmranın” karısı (şöyle) dedi: … (3/35)           
=======       

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

Nuh (1)      Đmran (2)     

*Burada, lütfen dikkat edip şunu açıkça görelim ki, yukarıda hz. “İmran” böylece en son 35. Ayette, ve hz. “Nuh” ise 

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

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

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

çerçevesinde, hep bu aynı mantık ile hareket edeceğiz, sonuna kadar.    

=======             
37- … ve onu “Zekeriyyanın” himayesine verdi; … (3/37)        
37- … “Zekeriyya,” mihrapta onun yanına her geldiğinde, … (3/37)     
38- Orada “Zekeriyya” Rabbine (şöyle) dua etti, … (3/38)     

***         

39- … Şüphesiz, Al-lah sana “Yahyayı” müjdelemektedir, … (3/39)       
======= 

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

Zekeriyya (3)     Yahya (1)  
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=======               
36- Ve işte, ben ona “Meryem” ismini verdim, … (3/36)                          
37- O dedi: Ey “Meryem,” … (3/37)          
42- Ve o vakit o melekler dedi: Ey “Meryem,” … (3/42)       
43- Ey “Meryem,” Rabbine yönel, … (3/43)         
44- … onlardan hangisi “Meryemi” himayesi altına alacak diye … (3/44)     
45- O vakit o melekler dedi: Ey “Meryem,” … (3/45)       
45- … onun ismi el-Mesih, “Meryem” oğlu Đsadır, … (3/45)       

***                            

45- … onun ismi “öz-Atanmış,” Meryem oğlu Đsadır, … (3/45)     
=======   

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

Meryem (7)              el-Mesih (1)    

 

=======                    
33- Şüphesiz, Al-lah seçti “Ademi” ve … (3/33)         
59- … “Ademin” örneği gibidir, … (3/59)    

*** 

84- … Đbrahime ve “Đsmaile” ve … (3/84)        
======= 

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

Adem (2)     Đsmail (1)     
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=======               
84- … ve Đsmaile ve “Đshaka” ve … (3/84)            

***    

84- … ve Đshaka ve “Yakuba” ve … (3/84)         
=======   

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

Đshak (1)     Yakup (1)     

========             
45- … onun ismi el-Mesih, Meryem oğlu “Đsadır,” … (3/45)      
52- Ve “Đsa” onların inkarcılığını sezince, … (3/52)        
55- O vakit, Al-lah dedi: Ey “Đsa,” … (3/55)         
59- Şüphesiz, o “Đsanın” örneği … (3/59)                         
84- … ve Musaya ve “Đsaya” verilene … (3/84)   

***   

84- … ve “Musaya” ve Đsaya verilene … (3/84)          
========    

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

Đsa (5)      Musa (1) 

 

========             
49- Ve “Đsrail” oğullarına bir Elçi olarak: … (3/49)           
93- … her yiyecek “Đsrail” oğullarına helal idi, … (3/93)         
93- … sadece “Đsrailin ” kendi nefsine yasakladığı dışında, … (3/93)                       

***               

33- … ve “Đbrahim” ailesini ve … (3/33)           
65- … niçin “Đbrahim” hakkında tartışıyorsunuz, … (3/65)   
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67- “Đbrahim” ne bir yahudi ne de bir hristiyan değildi, … (3/67)      
68- Şüphesiz, insanların “Đbrahime” en yakın olanı … (3/68)      
84- … ve “Đbrahime” indirilene … (3/84)         
95- … öyleyse, “Đbrahimin ” uygulamasını izleyin … (3/95)      
97- … “Đbrahimin ” makamı; … (3/97)           
======== 

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

Đsrail (3)     Đbrahim (7) 

  

========                
144- Ve “Muhammed” ancak bir Elçidir, … (3/144) 

*** 

6- … onun ismi “Ahmed” olan, … (61/6)            
========    

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

Muhammed (1)    Ahmed (0) 

 

========                
11- “Firavun ” ailesinin durumu gibi; … (3/11) 

***   

36- … o öz-Şeytandan, “öz-Kovulmuş” olan! (3/36)          
======== 

========               
36- … o “öz-Şeytandan,” el-Racim olan! (3/36)        
155- … “öz-Şeytan” onları kaydırmak istemişti, … (3/155)          
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175- … o “öz-Şeytan” kendi dostlarını korkutmaktadır, … (3/175)        

*** 

11- … ve (hepsi) secde ettiler, ancak “Đblis” hariç, … (7/11)      
======== 

O halde, şimdi yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki Ayetlerde böylece anılmış olan bu dört  
“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, en son olarak:  

 

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

Firavun (1)            el-Racim (1)              

el-Şeytan (3)                   Đblis (0)            
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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 “seçilmiş Kulları” da böylece-- kapsayan bir Yazılı Belge olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “3.” Sure/Bölümde yüce Rabbimiz tarafından              

en başta burada böylece ard arda anılmış olan tüm bu “seçilmiş Kullarının” (=3/1-200) 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 “3 ve 5” ikili /çift  (=mesaniye) 
halinde --(elbette yine 19 kodu altında; 74/30)-- böylece nasıl en muazzam Simetrik bir tarzda anılıp planlanmış                
olduklarını, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından ve en net olarak da yine göreceğiz, birlikte:    

Nuhen (1)    &  Đmran (2)                                

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

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

 

Adem (2)    &  Đsmail (1)         

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

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

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

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

 

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 o sol tarafta mücrim “Firavun,” ve de “öz-Şeytan,”                                
ve diğeri de o sağ tarafta asi “Đblis,” ve de “öz-Kovulmuş” olduklarından ötürü)-- bu açıdan böylelikle mutlak 
“hakir” konumda kalacak olan bu dört “kovulmuş Kulun:”  

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

          Firavun       el-Racim                                                          
 el-Şeytan          Đblis                                                                     

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 “3.” Sure/Bölümdeki tüm bu “seçilmiş Kulları” böylece yine o toplam tam                     
“3 ve 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 (tüm) Đnananlar inanç arttırsınlar, 

= o kendilerine Kitap verilmiş olanlar (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar), ve (tüm) 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 “Şaheser 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:   

 

 

 

 

 

 

 

 



Şaheser Mucize            15   
_____________________________________________________________________________________________        

 

    toplam            toplam             
geçiş sayısı       geçiş sayısı            

Yakup (1)          16         3     Đmran (2)     

 

Zekeriyya (3)           7         43    Đsrail (3)    

 

Meryem (7)          34        11    el-Mesih (1)   

    _____________      _____________                                          

           19x…         19x…     

 

Adem (2)           25        12       Đsmail (1)   

 

Đshak (1)           17        10    Nuhen (1)     

 

Đsa (5)           25       136   Musa (1)    

 

Yahya (1)           5         69    Đbrahim (7)         
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Muhammed (1)           4                 1    Ahmed (0)        

           _____________        _____________                                        

   19x…      19x…                                                       

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

Firavun (1)              74         2    el-Racim (1)    

 

el-Şeytan (3)           64        11    Đblis (0)    
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** Đlk olarak, burada dikkat edip şunu açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz                    
bu --(ilkin, o birinci kısımda, o sol tarafta yukarıda birinci sırada yer alması gereken)-- “Nuh,” ve                            
--(ilkin, o ikinci kısımda, o sağ tarafta yukarıdan ikinci sırada yer alması gereken)-- “Yakup” isimlerinin, 
ve akabinde --(ilkin, o birinci kısımda, o sağ tarafta yukarıda ikinci sırada yer alması gereken)-- “Yahya,” 
ve --(ilkin, o ikinci kısımda, o sol tarafta yukarıdan dördüncü sırada yer alması gereken)-- “Đsrail” 
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 husustaki bu en kritik ve temel Ayetleri (=16/101-102) şimdi bu bağlamda 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                     
böylece o “Đblis” ve onun bu özel sıfatı olan “el-Şeytan” terimlerini o alt bölgeye, ve akabinde bununla                 
--böylece mutlak “zıt” anlamda olmak kaydıyla-- tam paralel ve bütünleyici bir tarzda o hz. “Đsa” ve onun                
bu özel sıfatı olan “el-Mesih” terimlerini o üst bölgeye böylece doğrulukla yerleştirdik, en başta.                           
O halde, şimdi  bu bağlamda bundan önceki o “Şaheser Bir Mucize 1” dosyasında, oradaki o Tablomuzda 
ise böylece o “Đblis” isminin yerine sadece onun bu özel sıfatı olan “el-Şeytan” terimini o alt bölgeye, ve 
akabinde bununla yine --böylece mutlak “zıt” anlamda olmak kaydıyla-- tam paralel ve bütünleyici bir 
tarzda o hz. “Cebrail” isminin yerine sadece onun bu özel sıfatı olan “Ruh” terimini o üst bölgeye 
böylece doğrulukla yerleştirdiğimizi de mutlak hatırlamalıyız. Bu iki dosyada böylece bu (insan elçi Đsa 
X melek elçi Cebrail) farklılığından ötürü yüce Rabbimizin bu en Bilge, dosdoğru ve mükemmel 
direktifleri doğrultusunda (=28/68 & 33/36) bu hususta böylece doğrulukla böyle farklı bir yaklaşım 
izlediğimizi de böylelikle mutlak olarak idrak etmeliyiz, en başta.                            
** Üçüncü olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz 
böylece hz. “Yakup” ve onun bu diğer mübarek ismi olan “Đsrail,” ve akabinde hz. “Muhammed” ve 
onun bu diğer mübarek ismi olan “Ahmed” ismini böylece tam paralel ve mükemmel bütünleyici bir 
tarzda o üst bölgeye doğrulukla yerleştirdik burada böylece, en başta.      
** Dördüncü olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz 
böylece hz. “Nuhun” bu özel ismini yukarıdaki bu Ayette (=3/33) yüce Rabbimizin aynen böylece işaret 
etmiş olduğu gibi (sonunda bir “elif” harfi olan) özellikle ve sadece bu “Nuhen” formuyla sayıma alıp 
doğrulukla Tablomuza yerleştirdik burada.              

** Beşinci olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz                    
bu en özel “3.” Sure/Bölümde --(bundan önceki bu en özel “2.” Sure/Bölümde de aynen takip ettiğimiz  
gibi)-- burada da yine yüce Rabbimiz tarafından özellikle ve sadece böylece hep tekil formda ve özel 
isimleriyle anılmış olan (insan, erkek veya kadın, veya melek ve cin) tüm o “seçilmiş Kullarını” böylece 
istisnasız olarak sayıma alıp doğrulukla Tablomuza yerleştirdik. Ve burada da yine bu gibi --çoğul veya 
tekil-- genel sıfatların (=“el-Rusul/öz-Elçiler” (3/144, …), veya “el-Nebiyyin/öz-Haberciler” (3/84, …), 
veya “el-Esbat/öz-Torunlar” (3/84, …), ve “Resul/Elçi” (3/49, …), veya “Nebi/Haberci” (3/39) hiçbirini                    
hiçbir zaman sayıma dahil etmedik, yine yüce Rabbimizin bu en Bilge, dosdoğru ve mükemmel 
direktifleri doğrultusunda (=28/68 & 4/82, 18/1-2) burada da yine böylece, en başta.   
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** Son olarak, burada şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yüce Rabbimiz buradaki o en özgün                               
şu Ayetlerde: 

=======                                    
136- Deyin ki: Biz Al-laha; bize indirilene,                                                                                                                    
ve Đbrahime ve Đsmaile ve Đshaka ve Yakuba ve torunlara indirilene,       
ve Musaya ve Đsaya verilene ve peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik.      
Onlardan hiç birini (dışlayıp inkar etmek üzere) asla ayırdetmeyiz ve biz (böylece) O'na teslim 

olmuşlarız! (2/136)                                       
.………. 

84- De ki: Biz Al-laha; bize indirilene,                                                                                                                         
ve Đbrahime ve Đsmaile ve Đshaka ve Yakuba ve torunlara indirilene,       
ve Musaya ve Đsaya ve peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik.      
Onlardan hiç birini (dışlayıp inkar etmek üzere) asla ayırdetmeyiz ve biz (böylece) O'na teslim 

olmuşlarız! (3/84)                                                  
……….                

======= 

bu her iki Bölümde/Surede de böylece esasen tamamen aynı/benzer bu en özgün beyanatı öğretip 

emrederek bize böylece bu açıdan bu en özel ve kritik “2.” ve de “3.” Bölümde/Surede böylelikle                  

en Bilge ve hikmetli bir şekilde anmış olduğu tüm bu gibi “seçilmiş Kulları” üzerinde --en evvelden beri-- 
birbirine tam paralel olarak çok özel bir Matematik “Sır” takdir etmiş olduğunu da zaten böylelikle de 
açıkça işaret etmiş olmaktadır, en baştan!          

O halde işte, yüce Rabbimiz akabinde şimdi bize ilkin bu açıdan o en özel ve kritik “2.” Bölümde/Surede 

böylece anmış olduğu tüm bu gibi “seçilmiş Kulları” üzerindeki o “19” kodlu, harikulade “Simetrik 
Mucizeyi” (oradaki o Tablomuzda toplam tam “3” ve “5” çiftten oluşmak üzere) (bunun için, lütfen, 
şimdi en başta tekrar bkz. “Şaheser Bir Mucize 1” dosyası; sh. 16-17),                                                                     

ve sonra bu en özel ve kritik “3.” Bölümde/Surede böylece anmış olduğu tüm bu gibi “seçilmiş Kulları” 

üzerindeki bu “19” kodlu, harikulade “Simetrik Mucizeyi” (yine buradaki bu Tablomuzda da yine aynen 
toplam tam “3” ve “5” çiftten oluşmak üzere; sh. 15-16) böylelikle bahşederek bize burada böylece 
birbirine tam paralel ve birbirini mükemmel olarak destekleyici ve bütünleyici, müthiş hayranlık verici,                            
en harikulade ve olağanüstü böyle bir “çift” Mucize (=yani şimdi bu bağlamda burada hem de böylece 
Kendi Rahmetinden böyle bir “çift” Pay; 57/28) daha bahşetmiş bulunmaktadır, o büyük ve eşsiz Lütfu ve 
Rahmetiyle burada da yine böylece, en başta! (=bkz. Kuran-Haber 57/28)                          
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O halde, burada şimdi hz. Davud, ve hz. Đsa, ve de hz. Muhammedin (herbirinin üzerine 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 (Mesih ve                
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)           

******* 
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=========             
8- Hz. Yakup (a.s.) şöyle haber verdi: “Yehuda” (=ibranicede AL-LAH tarafından “Övülmüş 
Kul” anlamındadır; burada böylece yine hz. Davuda, ve de onun uzun zamandır beklenen ve 
özlenen Mesih torunu, bu “Misak Elçisi/MESAJINA” dair en özgün bir atıftır böylece yine,                

en başta; Mezmurlar-Zebur 118/19-26) kardeşlerin seni övecekler; çünki senin elin --işte, şimdi 

yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o alt bölgede, o sol tarafta-- o “düşmanlarının” boynunda 
olacaktır; ve senin baban (=Đsrailin ) “oğulları ” --o üst bölgede, o sağ taraftan ötürü de-- sana 
böylece hürmet edeceklerdir!   

9- Çünki “Yehuda” (=ibranicede AL-LAH tarafından “Övülmüş Kul” anlamındadır; …) bir 
Arslan yavrusudur; ey oğlum, sen böylece --işte, şimdi yine yukarıda “19” kodlu o Tablolarda,              
o alt bölgedeki-- “av” ile büyüdün! O --işte, şimdi yine yukarıda        

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

            “çömelir,”                            “uzanır” 

bir Arslan gibi, ve (böyle) bir Arslan olarak, artık kim onu (orada) rahatsız etmeye kalkabilir? 

10- Öyleyse --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda, o üst bölgede, o sol taraftaki--                 
o saltanat “Asası” “Yehudanın” (=ibranicede AL-LAH tarafından “Övülmüş Kul” anlamındadır; 
…) asla elinden çıkmayacak, ve --o sağ taraftaki-- o krallık “Değneği” ayaklarının altından 
gitmeyecektir, ta ki bunun asıl “Sahibi” (öyleyse, bu hususta şimdi lütfen, Kuran-Haber 18/83-98                     
Ayetlerini de mutlaka görmeliyiz bu bağlamda, en başta) gönderilinceye dek; ve böylece tüm 
(samimi ve gerçek inanç sahibi) toplumlar (burada) onun sözünü dinleyeceklerdir!  

(Tevrat, Tekvin 49/8-10)  
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1- Hz. Davud (a.s.) şöyle haber verdi: RAB benim “komutanıma” (=burada böylece yine onun  
uzun zamandır beklenen ve özlenen Mesih torunu, bu “Misak Elçisi/MESAJINA” dair en özgün 

bir atıftır böylece yine, en başta; Mezmurlar-Zebur 118/19-26) şöyle buyurdu:                                                

O halde, BEN senin tüm o “düşmanlarını” --i şte şimdi, yukarıda “19” kodlu  o Tablolarda,                       
o alt bölgede,  

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

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

  senin “iki-ayağının” altına       
    serinceye dek  

Huzurumda otur!”   

 

2- Đşte, böylece RAB senin --“19” kodlu-- o kudret “Asanı” o “Doruktan” (=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) gönderecektir, şöyle buyurarak:  

Öyleyse, haydi --işte şimdi, yine yukarıda “19” kodlu  o Tablolarda, o alt bölgede,  

 

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

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

               o “düşmanların” 

        üzerinde Saltanat sür! 

 

(Mezmurlar-Zebur 110/1-2)            
========== 
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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)            
******     

=======             
40- Hz. Đsa (a.s.) şöyle haber verdi: Çünki benim Rabbimin iradesi şudur, herkim o “hizmetkarı” 
(=buradaki bu “Misak Elçisine/MESAJINA” bir atıftır yine; …) görür ve ona iman ederse, 
sonsuz hayata kavuşacaktır; ve O (Rab) onu Son -Üçüncü- Günde (=BinYıl ; lütfen,                                  
bu bağlamda ayrıca hem de en başta yine bkz. Mzmr. 90/4 & Luka 18/33) ortaya çıkaracaktır!                

44- Hz. Đsa (a.s.) yine şöyle haber verdi: Beni gönderen Rab çekmedikçe hiçkimse bana gelemez; 
ve O (Rab) onu (=buradaki bu “Misak Elçisine/MESAJINA” bir atıftır yine; …) Son -Üçüncü- 
Günde (=BinYıl ) ortaya çıkaracaktır.                                                          
45- Öyleyse --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu  o Tablolarda da,  

  --o sol taraftaki--            

 o “Peygamberler”  

tarafından da şöylece bildirilmiştir: Onlar (=o “Misak Elçisi,” ve onunla beraber tüm o Đnananlar 
o vakit) böylece Al-lah tarafından öğretilmi ş olacaklardır!                                                                                           
46- O halde, o vakit benim Rabbim (Al-lahı) dinleyenler ve O’ndan öğrenenler --işte, şimdi yine 
yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, (Al-lahın oradaki tüm o “seçilmiş Kulları” arasında 
halihazırda “Mesih” ismiyle de yer almış olarak)  

                 --o sağ tarafta, böylece--    

   “Bana” da  

geleceklerdir! (Đncil, Yuhanna 6/40, 44-46) 
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1- Hz. Đsa (a.s.) orada gözlerini gökyüzüne kaldırıp şöyle dedi: Ey Rab, saat geldi. Öyleyse, 
şimdi Kuluna (=Đsa) izzet ver ki, o “Kul” da (=uzun zamandır beklenen ve özlenen buradaki             
bu “Misak Elçisine/MESAJINA” bir atıftır yine en başta; bu hususta lütfen, en ilkin tekrar bkz. 
yukarıda Yuhanna 6/40, 44-46) Sana (böylece) Đzzet versin! 

2- Çünkü Sen ona bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki, ona (ümmet olarak) 
verdiklerinin hepsine sonsuz yaşamı (=yani sonsuz yaşama götüren Yolu/Mesajı) versin. 

3- Öyleyse işte, sonsuz yaşam (=yani sonsuz yaşama götüren Yol/Mesaj) budur:     

Tek gerçek Đlah olan Seni, ve --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda,   

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

    böylece                   
gönderdiğin  

       “Đsa”            “Mesihi”  

(Al-lahın oradaki tüm o “seçilmiş Kulları” arasında böylece salih bir “Kulu” ve “Elçisi” olarak) 
tanımalarıdır! (Bu hususta, lütfen, şimdi en başta hem de tekrar ve mutlaka bkz. Kuran-Haber 
3/84-85) 

 

(Đncil, Yuhanna 17/1-3)           
========== 
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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 Mehdi torunu, bu “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 tüm 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: Benim beş ismim vardır; işte, ben                                                      
--öyleyse işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da,  

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

              “Muhammed,”             ve “Ahmed,”  

(ismine sahibim), ve ben --(burada böylece yine onun  uzun zamandır beklenen ve özlenen 
Mehdi torunu, bu “Misak Elçisi/MESAJI” kanalıyla) “el-Mahiyim,” ki Allah (böylece) benimle  
-orada-            

--------------------------------                     
“küfrü ,”  

mahvedecektir, ve ben “el-Haşirim,” ki insanlar (böylece) -orada- benim arkamda   

        “toplanacaktır;”    
 ---------------------------------- 

ve ben “el-Akibim” (=yani yine yukarıda yüce Al-lahın tüm o “seçilmiş Kulları” arasında 
böylece “en Son/Nihai” olarak yer almış olan anlamındadır)! (Buhari’den) 
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==========             
2- Hz. Muhammed (a.s.) şöyle buyurdu: Bir kimse ölüp kabrine konulduğu zaman, ve yakınları 
dönüp gittiğinde, o onların ayak seslerini dahi duyacaktır. Sonra iki Melek gelip onu oturtacak, 
ve ona şöyle diyecekler: Sen bu “Muhammed” (=arapçada AL-LAH tarafından “Övülmüş Kul” 
anlamındadır; burada böylece hz. Muhammede, ve de onun uzun zamandır beklenen ve özlenen 
Mehdi torunu, bu “Misak Elçisi/MESAJINA” dair en özgün bir atıftır böylece yine, en başta; 
öyleyse, bu hususta şimdi, lütfen hem de mutlaka bkz. “Haşmetli Bir Mucize” dosyası, sh. 21) 
hakkında ne derdin? Ve o da diyecek: Ben tanıklık ederdim ve ederim ki, o şüphesiz                                     
--işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da,                 

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

 (“Muhammed” olarak)               (“Ahmed” olarak da)                                        

     ALLAHIN “ kuludur ,”                 ve ONUN “elçisidir!” 

Ve bunun üzerine ona denilecek: Öyleyse, şimdi Ateşteki şu yerine bir bak; işte, Allah şimdi 
onu, bundan ötürü, senin için ebedi Cennetten bir yerle değiştirdi! Ve hz. Muhammed (a.s.) şöyle 
ekledi: Böylece, o onların (=cehennem ve cennet) ikisini de görmüş olacaktır.                                                          
Fakat bir inkarcı ve ikiyüzlü ise, şöyle diyecek: Ben bilmem; ben sadece öteki (inkarcı ve 
ikiyüzlü) kimselerin dediklerini derdim! Ve bunun üzerine ona denilecek: Evet, gerçekten de             
sen   

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

            idrak edip              okuyup    
           hiç bilmedin;              hiç anlamadın!                                         

Sonra o, bundan ötürü, o Melekler tarafından --(şimdi buradaki bu ölüm anına dek; 4/18                                 
“19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafa & o sağ tarafa karşı bu tip kibirli, despot ve saldırgan 
tutumlarını böylece sürdürdüğü takdirde; 22/72 & 85/10)-- o “iki kulağının” arasında demir bir 
çekiçle dövülecek, ve bundan dolayı büyük bir çığlık atacak, ve bu çığlık oraya yaklaşan                    
her kimse tarafından işitilecek, sadece buradaki bu iki grup (=insanlar ve cinler) hariç!    

(Buhari’den)                
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3- Hz. Muhammed (a.s.) şöyle buyurdu: Üç grup insan çift kat mükafat alacaktır:   
Birincisi: Kitap (=Tevrat & Đncil) ehlinden kendi Peygamberine --yani işte, şimdi yukarıda             
“19” kodlu o Tablolarda,                 

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

“Đsa’ya,”            “Musa’ya,”  

ve akabinde de --işte, şimdi yine yukarıda böylece orada-- Muhammede de inanan her kişi! 
(Buhari’den)             
========= 

**(Ve burada, hz. Muhammedin (a.s.) hayatı boyunca Namazlarını sadece ve özellikle ardarda 
tam “19” gün hızlandırıp vurgulayarak, ve Mekkedeki o putperest ve saldırgan Araplara karşı 
tam “19” gazaya iştirak ederek (bkz. Buhari), böylece bu iki “19” sayısını --yukarıdaki 
Tablolarda, o sol taraf için & o sağ taraf için-- uzun zamandır beklenen ve özlenen 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.)  

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

(Önemli not: Bu dosyada ve bundan önceki bazı dosyalarda da yüce Rabbimiz tarafından kendilerine Onun katında şerefli 

makamlar bahşedilmiş olan tüm o “seçilmiş Kullarının” isimleri önünde kullandığımız bu “hz. = hazreti” sıfatı arapçada: “hazır 

olan/bulunan” anlamında olup, Onun tüm bu “seçilmiş Kullarının” --buradaki vefatlarının hemen ardından o Melekler tarafından 

böylece ve derhal davet edilmiş oldukları o Cennette; 16/32 böylece şimdi-- yüce Al-lahın katında Onun “seçilmiş Kulları” olarak 

orada böylece mutlak “diri” halde (3/158, 169-170) “hazır olduklarını/bulunduklarını” belirten bir anlamda kullanılmıştır sadece. 

Dolayısıyla, Onun tüm bu “seçilmiş Kulları” bu dünya boyutunda ise oraya nispetle şimdi burada böylece mutlak “ölü” 

konumdadırlar (21/34-35 & 16/20-21); dolayısıyla, yüce Al-lahın dışında onlara burada şefaat, veya yardım, veya rehberlik, veya 

koruyup gözeticilik etmeleri için dua etmeye kalkanları asla işitemezler, ve işitseydiler bile zaten asla cevap 

veremezlerdi/vermezlerdi. (bkz. Kuran-Haber 16/20-21 &  35/13-14) Dolayısıyla, tüm bu “seçilmiş Kullar” burada sadece yüce 

Al-lahın emirlerini titizlikle uygulayıp böylece kendilerine her daim ve sadece yüce Al-lahı tek Şefaatçi, tek Yardımcı, tek Rehber, 

ve tek Koruyup Gözetici edinen tüm bu gibi salih kullara (bkz. Kuran-Haber 39/44 & 32/4 & 7/196 & 3/173) ahirette yüce Al-lah 

bundan dolayı bunlardan böylece razı olup izin verdiği takdirde, orada böylece ve ancak, Onun izninden sonra, böylelikle şefaat 

edebilirler. (21/26-28 & 20/109) Dolayısıyla, bu gibi “seçilmiş Kulları” sanki şimdi onlar her yerde ve her an “hazır olan/bulunan” 

ve kendilerine yapılacak duaları böylece işitip derhal icabet edecek/edebilecek olan varlıklar olarak kabul edip böylece onları 

yüce Al-lahın yanında ortak bir Şefaatçi, ve Yardımcı, ve Rehber, ve Koruyup Gözetici edinmeye kalkmanın affedilmez bir günah 

(=yani şirk: ortakçılık) olduğunu burada böylece çok iyi kavrayıp (10/18 & 46/28 & 39/3 & 42/21 & ...), daha önce özellikle hz. İsa 

ve hz. Uzeyre ve ardından çeşitli Papaz ve Hahamlara da bu şekilde yüce Al-lahın yanında ortak bir Şefaatçi, ve Yardımcı, ve 

Rehber, ve Koruyup Gözetici vasıfları, ve de dolayısıyla böylece sahte “Rablik” ve “İlahlık” da isnad etmiş olup böylece şeytanın 

tuzağına düşen/düşüren bu en tehlikeli “Mesih Deccalizm” yolundan (bkz.  Kuran-Haber 5/17-18 & 9/30-31) ve bunun tarih 

içinde ve şimdi de böylece tüm diğer Dinlere de sinsice sızmış olabilecek gizli veya açık tüm bu gibi sapkın türev ve etkilerinden 

(10/18 & 46/28 & 39/3 & 42/21 & ...) çokça ve mutlak olarak her daim ve her yerde gereğince sakınmalıyız, herşeyden evvel ve 

en başta.) 
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O halde, son olarak, şimdi burada Kuran-Haberde bu bağlamda bu en kritik ve önemli              
Ayetleri de şöylece ve açıkça görelim, birlikte:   

==========              
18- Al-lah, gerçekten Kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti;      
--işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta-- “Melekler,” ve --o sağ tarafta-- 
“Đlim sahipleri” de (böylece) Ondan başka ilah olmadığına (böylece de) Adalet üzere şahitlik 
ettiler! Ondan başka ilah yoktur;           
--işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol taraftan ötürü de-- “En Üstün,” ve --o 
sağ taraftan ötürü de-- “En Bilge” olandır!  

(Kuran-Haber 3/18) 

 

31- De ki: Eğer siz Al-lahı seviyorsanız (şimdi böylece) bana uyun; Al-lah da sizi sevsin ve 
günahlarınızı bağışlasın. Çünki Al-lah --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o sol 
tarafta yapacağımız tüm bu “erdemli çalışmalarımızdan” ötürü de-- “en Bağışlayandır,” --o sağ 
tarafta yapacağımız tüm bu “erdemli çalışmalarımızdan” ötürü de-- “en Merhametlidir !” 

32- De ki: Al-laha ve “Elçiye” (=uzun zamandır beklenen ve özlenen Onun buradaki bu “Misak 
Elçisine/MESAJINA” bir atıftır yine burada en başta; 5/92 böylece) itaat edin. Ama eğer                  
(yine de) yüz çevirirlerse şüphesiz Al-lah --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o sol 
tarafı & o sağ tarafı-- inkarcıları (35/39) sevmez! 

(Kuran-Haber 3/31-32) 

 

55- O vakit, Al-lah (şöyle) demişti: Ey Đsa, doğrusu Ben (şimdi) seni vefat ettireceğim ve                    
seni Kendime yükselteceğim, ve (böylelikle de) seni o inkarcılardan arındırıp kurtaracağım,                  
ve --(işte, şimdi özellikle burada bu “Son Günde/Binyılda” böylece)-- sana uyanları (öyleyse              
bu hususta, lütfen, şimdi en başta hem de yine bkz. sh. 22de açıkça sunulmuş olan o Đncil, 
Yuhanna 6/40, 44-46 ayetleri) Kıyamet Gününe doğru/kadar o inkara sapanların (=yani şimdi            
bu tip sapkın Yahudi ve Hristiyan düşünceyi takip eden kimselerin; 5/17-18) üstünde tutacağım! 
Sonra dönüşünüz yalnızca Banadır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz (tüm) şeylerde aranızda 
Ben hükmedeceğim.                            
56- Ve o --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafı & o sağ tarafı böylece-- 
inkar edecek olanları (35/39) --(şimdi burada bu takdirde; 22/72, 85/10 & 4/18)-- dünyada ve 
ahirette şiddetli bir azapla azablandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. 
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57- Ve iman edip o “Uzlaştırıcılıklar ” için çalışanlar (=buradaki “19” kodlu, o “Simetrik 
Mucizelere” dair de en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve özellikle 
“Uzlaştırıcılıklar ” (=el-Salihat) için çalışmak olarak da nitelendirilmiş olan böylece yine,                  
en başta; 2/25-26 = 74/30-31) ise, O (Al-lah) onların ödüllerini eksiksiz verecektir. Fakat Al-lah, 
(yukarıdaki Ayette işaret edilmiş olan o tür) haksızlık edicileri sevmez. 

58- Đşte, (böylece) sana okuyup bildirdiğimiz bunlar --işte, şimdi burada “19” kodlu o 
Tablolarda, o sol taraftaki-- o “Đşaretlerden,” ve --o sağ taraftaki-- o hikmetli o “Anıştan” 
ötürüdür! (=74/26-31) 

(Kuran-Haber 3/55-58) 

 

113- Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden bir topluluk (=şimdi bu gibi salih Yahudiler, 
Hristiyanlar, ve Araplar; 4/162 & 5/83-85 & 9/99) vardır ki, gece vaktinde ayakta durup Al-lahın  
--“19” kodlu-- “Đşaretlerini ” (=74/26-31) okuyarak (O’nun huzurunda) secdeye kapanırlar. 

114- Bunlar, Al-laha ve “Son Güne” (=içinde bulunduğumuz bu en kritik “Son Gün:” yani 
BinYıllık (22/47) bu “son zamana,” ve akabinde o ebedi “ahiret zamanına” dair de en özgün bir 
atıftır burada böylece yine, en başta; 6/92) iman ederler, ve --işte, şimdi burada “19” kodlu o 
Tablolarda da, o sol tarafta, o üst bölgede de-- o “iyi” olanı emreder, --o sağ tarafta, o alt                    
bölgede de-- o “kötü” olandan sakındırırlar, ve (böylece de) Đyiliklerde yarışırlar. Đşte bunlar 
erdemli olanlardandır. 

115- Onlar (böylece) Đyilik olarak her ne yaparlarsa, elbette ondan asla yoksun 
bırakılmayacaklardır. Çünki Al-lah, o sakınanları Bilendir! 

116- Gerçekten o --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafı & o sağ tarafı 
böylece-- inkar edecek olanların (35/39) ise, (burada) ne o “malları,” ne de o “çocukları,” onlara                      
Al-lahtan yana hiçbir şey sağlayamayacak. Đşte onlar --(şimdi yine burada bu takdirde; 22/72, 
85/10 & 4/17-18 ahirette)-- ateşin halkı olacaklardır, onda --(orada bundan ötürü/bu takdirde;              
6/27-28)-- sürekli kalacaklardır! 

(Kuran-Haber 3/113-116) 
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164- Andolsun ki Al-lah, (tüm) inananlara, içlerinde (şimdi) kendilerinden onlara (böyle) bir 
“Elçi” (=uzun zamandır beklenen ve özlenen Onun buradaki bu “Misak Elçisine/MESAJINA” 
bir atıftır yine böylece en başta) göndermekle Lütufta bulunmuştur. Ki o (böylece) onlara Onun                  
--“19” kodlu-- “Đşaretlerini ” (=74/26-31) okuyup aktarıyor, ve (böylelikle) onları arındırıyor,                 
ve (böylece de) onlara --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta--                        
o “Yazıtı” (=el-Kitab), ve --o sağ tarafta da-- o “Erdemi” (=el-Hikmet) öğretiyor. Ki bundan 
önce ise onlar apaçık bir sapkınlık içindeydiler. 

(Kuran-Haber 3/164) 

 

179- Al-lah, (işte şimdi böylece de) pis olanı temiz olandan ayırt edinceye kadar (=74/31)                 
inananları, sizin kendisi üzerinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildi. Al-lah sizi                         
o “Görünmez” üzerine vakıf kılacak da değildir. Ama Al-lah, Elçilerinden (işte şimdi böylece                      
o “Mesaja” açıkça vakıf kılıp burada onu böylece tüm Đnsanlığa iletmesi için) dilediğini seçer. 
Öyleyse, haydi  siz de Al-laha ve --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da--                             
(tüm) o “Elçilerine” iman edin! Eğer --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol 
taraftan ötürü de, böylece-- (Al-laha) “inanırsanız,” ve --o sağ taraftan ötürü de, böylece-- 
(Ondan) “sakınırsanız,” sizin için büyük bir ödül vardır! 

 

(Kuran-Haber 3/179)              
========== 
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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-dokuzuncu                                           
en özgün ve harikulade bu --ikinci-- “Şaheser” 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              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


