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                        NEBİLER & KİTAPLAR!                                                           

          (23/49, 17/55, 19/30, 20/2) 

Burada, yine Kuran-Haberde, yüce Rabbimizin bu kez de bu büyük Nebileri (=Musa,                        

ve Davud, ve İsa, ve Muhammed), onlara verilmiş olan bu büyük Kitaplarla (=Tevrat,                           

ve Zebur, ve İncil, ve Kuran) birlikte, ilkin nasıl böylece burada özellikle anıp                           

böylelikle en Bilgece ve en Alimce zikretmiş olduğuna, ve akabinde, bunları yine burada 

nasıl “19” kodu altında en harika bir tarzda, böylece yine karşılıklı, iki taraflı olarak,                         

en muazzam bir takdirle bu harika “seçkin Planlaması” altında böylelikle tam olarak 

hesaplayıp mükemmel bir şekilde kodlamış olduğuna büyük bir hayranlıkla tanık olacağız 

yine, birlikte.    

Yüce Rabbimiz burada, daha önceki tüm o dokümanlarımızda açıkça ve detaylıca tanık 

olduğumuz tüm o muhteşem Planlamalarında kullanmış olduğu, ve zaten O’nun bu 

mucizevi 19 kod & sisteminin baştan beri ve her daim böylelikle hiç değişmez vasfı olan                

bu en temel prensip ve kuralları (bu bağlamda, lütfen, tekrar Kuran-Haber 74/26-31 

Ayetlerini mutlaka hatırlayalım) buradaki bu harikulade “seçkin Planlamasında” da                         

yine aynen ve böylece kullanarak, böylelikle burada bize yine gayet kritik ve önemli                                    

şu Mesajları da en sonunda böylece ehemmiyetle hatırlatıp iletmiş olacaktır:    

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

124- Ve her ne zaman bir Bölüm (=Suretun; bu özel terim, daha önceki tüm o dokümanlarımızda 

açıkça ve detaylıca tanık olduğumuz 19 kodlu tüm o muhteşem Planlamaların herbirine de böylelikle                                     

--ayrı ve müstakil birer “Bölüm” olarak-- atıf yapan en temel ve özel bir terimdir Kitapta; 74/26-31) 
indirilince, onlardan bir kısmı derler: Bu şimdi hanginizin inancını arttırdı (*o halde, 

lütfen, burada derhal bu en kritik iki Ayet arasında bu bağlamda mevcut olan bu direk ve 

apaçık ilişkiyi mutlaka ve hemen görüp net olarak idrak edelim şimdi; 9/124 = 74/31)?                                                                         

Ama o (bu mucizevi “19” kod & sistemine; 74/26-31) hakkıyla inanmış olanlar;                        

işte bu, onların gerçekten inancını arttırdı, ve dolayısıyla, onlar büyük sevinç duyarlar! 

125- Ama o kalplerinde bir hastalık olanlar (*o halde, lütfen, burada yine derhal bu                  

en kritik iki Ayet arasında bu bağlamda da mevcut olan bu direk ve apaçık ilişkiyi de 

mutlaka ve hemen görüp net olarak idrak edelim akabinde yine şimdi; 9/125 = 74/31);                                                                             

işte bu, onların bozukluklarına bozukluk arttırdı; ve dolayısıyla, onlar (bu mucizevi                   

“19” kod & sistemini; 74/26-31) böylece inkarcılar olarak ölürler!                                                                                                                              

(Kuran-Haber 9/124-125)                                                                              

==================== 
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O halde, şimdi yine ilkin, Kuran-Haberde bu bağlamdaki bu en kritik ve temel Ayetleri 

görmeliyiz, en önce: 

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

49- Ve mutlaka, Biz verdik Musa’ya o Kitabı (=Tevrat), ta ki onlar --şimdi-- doğruya 

İletilsinler (=yehtedune/Huda; bu özel terim aynı zamanda şimdi yine yüce Rabbimiz tarafından 

böylelikle daima mükemmel ikililer/eşler olarak ezelden yaratılıp planlanmış olan 19 kodlu                                      

bu herbir muhteşem Planlamalara dair atıf yapan en temel ve özel bir terimdir ayrıca burada en başta                                                 

yine böylece; 39/23 = 74/26-31)!     

(Öz-Haber 23/49) 

 

55- Ve -sonra- Biz verdik Davud’a o Zeburu!           

(Öz-Haber 17/55) 

 

* * * * * * *              

 

30- …ve -sonra- O verdi bana (=İsa) bu Kitabı (=İncil)… 

(Öz-Haber 19/30) 

 

2- Ve -sonra- Biz indirdik sana (=Muhammed) bu Kuranı, sıkıntıya düşesin diye değil.                                 

3- Ancak o haşyet duyacak olanlara bir Öğütsel (=Tezkireten; bu özel terim aynı zamanda şimdi 

yine yüce Rabbimiz tarafından böylelikle daima mükemmel ikililer/eşler olarak ezelden yaratılıp planlanmış 

olan 19 kodlu bu herbir muhteşem Planlamalara dair atıf yapan en temel ve özel bir terimdir ayrıca burada 

en başta yine böylece; 74/26-31, 49 = 39/23) olsun diye! 

(Öz-Haber 20/2-3)                                                                                           

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

 

 



Seçkin Mucize           3   

______________________________________________________________________________________________________________________________   

 

O halde, haydi burada şimdi, Kuran-Haberde yüce Rabbimiz tarafından özellikle anılıp 

burada böylelikle en Bilgece zikredilmiş olan bu 4 büyük Nebiyi, ve bu 4 büyük Kitabı,                       

aşağıda tüm Kuran-Haber boyunca --Bölüm/Ayet numaralarıyla-- böylece ayrı ayrı görelim, 

ilkin, birlikte:  

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    

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

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

o Tevrat (=el-Tevrat)            

toplam 18 kez anılmış; 

3/3    3/65  5/43  5/46  5/110  48/29    

3/48    3/93  5/44  5/66  7/157  61/6    

3/50  3/93  5/46  5/68   9/111  62/5  
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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 

o Zebur/o Zubur (=el-Zebur/el-Zubur)         

toplam 5 kez anılmış;            

21/105   35/25            

3/184   54/43            

16/44       

Zebur/Zubur (=Zebur/Zubur)            

toplam 3 kez anılmış;    

4/163   26/196           

17/55 

 

İsa               

toplam 25 kez anılmış;    

2/87    3/55  4/171  5/114  42/13      

2/136   3/59  5/46  5/116  43/63      

2/253   3/84  5/78  6/85  57/27      

3/45    4/157  5/110  19/34  61/6      

3/52    4/163  5/112  33/7  61/14 

o İncil (=el-İncil)            

toplam 12 kez anılmış;    

3/3    5/46  5/68  9/111         

3/48  5/47  5/110  48/29                                             

3/65  5/66  7/157  57/27 
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Muhammed/Ahmed            

toplam 5 kez anılmış;    

3/144   48/29            

33/40   61/6            

47/2 

o Kuran (=el-Kuran)            

toplam 50 kez anılmış;    

2/185   16/98  20/2  34/31  54/17      

4/82    17/9  20/114 36/2  54/22      

5/101   17/41  25/30  38/1  54/32      

6/19    17/45  25/32  39/27  54/40                      

7/204   17/46  27/1  41/26  55/2      

9/111   17/60  27/6  43/31  59/21      

10/37   17/82  27/76  46/29  73/4      

12/3    17/88  27/92  47/24  73/20      

15/87    17/89  28/85  50/1  76/23      

15/91   18/54  30/58  50/45  84/21  

Kuran (=Kuran)              

toplam 18 kez anılmış;    

10/15   15/1   20/113 41/44  72/1                                 

10/61   17/78  36/69  42/7  85/21                                                             

12/2    17/78  39/28  43/3                                                                

13/31  17/106 41/3  56/77       
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O halde, şimdi de burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bu mucizevi 19 kod & sistemini 

böylelikle açıkça tarif edip netçe haber verdiği o en kritik ve temel Ayetleri peş peşe 

hatırlayalım aşağıda, şimdi bu bağlamda: 

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

23- Al-lah o en güzel Anlatıyı benzeşmeli (=muteşabihen) ikişerli/çifterli (=mesaniye)                             

--bu seçkin “Nebileri & Kitapları” da böylece-- kapsayan bir yazılı-belge olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o toplam 4 büyük “Nebinin & Kitabın,” yüce Rabbimiz tarafından                        

tüm Kuran-Haberde nasıl böylece en Bilge bir tarzda, en isabetli ve en uygun sayılarda kullanılıp, akabinde 

bunların tam karşılıklı olarak --içeriksel, ve gramatik açıdan-- böylelikle benzeşmeli (=muteşabihen)                      

toplam 2 seçkin ikili/çift (=mesaniye) halinde --elbette yine 19 kodu altında-- böylece nasıl harikulade                        

bir şekilde planlanmış olduklarını, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından da, ve net olarak göreceğiz,                  

birlikte:    

         Musa      &  Davud                                        

         el-Tevrat        &  el-Zebur/el-Zubur                                                   

         Tevrat          &  Zebur/Zubur                                          

 

         İsa        &  Muhammed/Ahmed                                      

         el-İncil       &  el-Kuran                                                     

         İncil       &  Kuran                                                                         

 

Rablerinden korkanların bundan ötürü derileri ürperir, sonra onların derileri ve kalpleri 

yatışır Al-lahın (bu) Öğütü (=Zikr) için!                                                                                                          

Bu, (aynı zamanda) Al-lahın İletisidir (=Huda), O bununla dilediğini iletir (=yehdi);                            

fakat Al-lah kimi de (bu konuda kendi hainliklerinden ötürü; bkz. 2/26-27) saptırırsa 

(=yudlil), onlar için artık bir İletici yoktur! (Öz-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 baki-bırakmaz,        ve O sağlam-komaz, 

               (ve ardından, sunar)                                                                                                              

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

           Tablolar                                                                                                                                 

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

                                tüm insanlık için.                                                                                                           

30-               Onun üzerinde (kodlanmıştır) “19!”  

 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o (çünki onlardan biri, sol tarafta, o salih “Musa” peygamberi değil,  

ancak orada tümüyle yoldan sapmış ve yabancı kalmış olacak farklı bir “musayı” kastedebilecek tarzda  

geçmiş; ve akabinde, onlardan biri, sağ tarafta, o yüce “Kuranı” değil, ancak orada tümüyle dejenere edilmiş  

ve yozlaştırılmış olacak farklı bir “kuranı” kastedebilecek tarzda geçmiş olduklarından ötürü) bu açıdan 

burada kesinlikle “kusurlu” konumda kalacak olan:   

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

musa                     kuran 

orada bu nedenle bu ilahi Söküp-Atıcı (=Seqara) sistem tarafından, her iki tarafta, mutlak olarak böylece 

dışlanacağını ve eleneceğini; ve bunun akabinde ise, bu ilahi sistemin bize az önce gördüğümüz o toplam                    

2 seçkin ikili/çift halindeki büyük “Nebileri & Kitapları” bu bağlamda böylece tam ve mükemmel olarak                                             

--yukarıdaki Ayetlerde yüce Rabbimizin akabinde orada yine aynen böylece önemle vurgulayıp işaret ettiği 

üzere-- o Tablolar (=Levvahatun) halinde, her iki tarafta, yine hepsi ve bütünüyle “19” ile kodlanmış olarak 

net olarak sunacağını, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından da, ve açıkça göreceğiz, birlikte.   

31- Ve Biz o ateşin bekçilerini sadece Meleklerden kıldık; ve Biz onların sayısını (=19)  

sadece bir fitne/test kıldık (bunu) inkarcılar için; ta ki (bununla)    

= o kendilerine Kitap verilmiş olanlar (=Yahudiler & Hristiyanlar & Araplar) yakinen 

inansınlar, ve inananlar inançlarını arttırsınlar, 

= o kendilerine Kitap verilmiş olanlar (=Yahudiler & Hristiyanlar & Araplar), ve inananlar                  

artık hiç kuşku duymasınlar, 
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= ama --bunların arasında-- o kalplerinde bir hastalık olanlar, ve (bunu) inkarcılar 

diyecekler: Acaba Al-lah bu “meselle” (yukarıda 26-30. Ayetlerde verilen o “mesel”)                                

-gerçekte- ne demek istiyor? İşte, Al-lah böylelikle dilediğini (bu konuda kendi 

hainliklerinden ötürü; bkz. 2/26-27) saptırır (=yudillu), ve dilediğini (bu konuda                      

kendi samimiyetlerinden ötürü; bkz. 13/27) iletir (=yehdi)!                                                                                                          

Ve Rabbinin ordularını hiç kimse bilemez, sadece Kendisi; ve o (=yukarıda 26-30. Ayetlerde 

vurgulanan o Söküp-Atıcı sistem) sadece bir Öğütseldir (=Zikra) tüm insanlık için!                      

(Öz-Haber 74/26-31)   

** İlkin, biz buradaki bu Ayetlerle (74/26-31) az önce gördüğümüz o Ayet (39/23) arasındaki çok yakın ve 

kesin ilişkiyi, burada yüce Rabbimiz tarafından her ikisinde de kullanılan Öğüt (=Zikr), ve Öğütsel (=Zikra),                             

ve hemen sonrasında, bununla dilediğini saptırır (=yudillu), ve dilediğini iletir (=yehdi) gibi o ortak                     

en kritik ifadelerden derhal görebilecek, ve akabinde yüce Rabbimizin böylelikle bu her iki en kritik ve                     

temel Ayetlerle de bize esasen işin sonunda böylece burada yine o aynı mucizevi Seçkin matematiksel 

Planlamayı işaret edip haber verdiğini buradan da açıkça idrak edebilecek olmalıyız yine, ilkin. (lütfen,                 

bu bağlamda ayrıca mutlaka ve tekrar bkz. Öz-Haber 39/23 = 74/26-31)                                                                                                 

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

 

O halde, yukarıda artık böylece Kuran-Haberdeki bu en kritik ve temel Ayetleri de                  

bu bağlamda da böylece birlikte hatırlayıp ve netçe idrak ettikten sonra, şimdi artık                                   

yüce Rabbimize ait bu 19 kodlu Muhteşem Seçkin Mucizeyi de, bir sonraki sayfamızda,                

yine derhal ve en açık bir şekilde görüp büyük hayranlıkla tanık olmalıyız, birlikte,                 

şöylece:   

 

 

 

 

 

 

   

 



Seçkin Mucize           9   

______________________________________________________________________________________________________________________________   

 

                        toplam                 toplam              

                     geçiş sayısı           geçiş sayısı 

      

            Musa      135             16              Davud                                      

            el-Tevrat        18              5              el-Zebur/el-Zubur                                                  

            Tevrat            0              3              Zebur/Zubur                                         

 

            İsa         25                5                 Muhammed/Ahmed                                     

            el-İncil         12               50              el-Kuran                                                    

            İncil         0              16                  Kuran   

                   _______________   _______________                                           

        19x…    19x…   

 

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

            musa         1  2               kuran 
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** İlk olarak, burada şunu mutlaka bilip idrak etmeliyiz ki, Davud Peygambere verilen o büyük Kitap,                        

yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde öncelikle “Zebur” ismiyle direkt olarak anılmış olup, akabinde 

“Zubur” ismi altında da mutlak olarak dolaylı bir şekilde ima edilmiştir, o diğer Ayetlerde.                                                              

Fakat sadece bu Ayetlerde (=54/52-53) geçen bu özel terim (=Zubur) burada yalnızca ve müstakil olarak, 

yüce Rabbimizin katındaki o --tüm insanların burada yapmış olacağı büyük veya küçük her ameli orada  

içinde yazılı olarak barındıracak olan-- göksel ve ebedi “Kayıtlara” dair bir atıf olarak kullanılmış olup, 

dolayısıyla, burada bir Peygambere verilen herhangi bir büyük “Kitapla” hiçbir alakası yoktur. Bu sebeple, 

buradaki bu özel terim (=Zubur) daha en baştan ve doğrulukla buradaki bu 19 kodlu “seçkin Planlamanın” 

tamamen kapsamı dışında tutulmuştur.                                      

Ve sonra, yine bu Ayetlerde (=18/96 & 23/53) geçen bu özel terimler (=zubere & zuburen) ise, burada yine 

temelde yalnızca bazı demir “kütlelerine,” ve ümmet “kitlelerine” dair bir gönderme olarak kullanılmış olup, 

dolayısıyla, burada bir Peygambere verilen herhangi bir büyük “Kitapla” yine hiçbir alakaları yoktur.                           

Bu sebeple, buradaki bu özel terimler (=zubere & zuburen) de daha en baştan ve doğrulukla buradaki                    

bu 19 kodlu “seçkin Planlamanın” tamamen kapsamı dışında tutulmuştur.         

** İkinci olarak, burada şunu da mutlaka idrak edip bilmeliyiz ki, Muhammed Peygamber, yüce Rabbimiz 

tarafından Kuran-Haberde ayrıca ve özellikle “Ahmed” ismiyle de anılmış olduğu için (61/6), yukarıda onu 

“Muhammed/Ahmed” olarak Tabloya böylece doğrulukla dahil ettik; nasıl ki, daha yukarıda “Zebur/Zubur” 

formlarını --bununla yakın, ve bu anlamda birbirlerini böylelikle orada tamamlayıcı ve temelden destekleyici 

bir mantıkta-- Tabloya, yüce Rabbimizin bu yol gösterici büyük ilmi ve inayetiyle (29/69), doğrulukla                      

dahil etmiş olduğumuz gibi. 

** Son olarak, burada şunu da mutlaka idrak edip iyice bilmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzun altında,                         

sol tarafta, elenmiş olan o “musa” ismi, Kuran-Haberde bu Ayette (=20/88), böylelikle aslen o salih “Musa” 

peygamberi değil,  ancak orada --o altın buzağıyı kendisine sahte bir ilah olarak kabullenip-- böylece                        

tümüyle yoldan sapmış ve yabancılaşmış olacak farklı bir “musayı” kastedebilecek tarzda geçmiş olduğu için, 

yine --en başta ve temelde o (74/28) ayetine binaen, elbette-- doğrulukla ve mutlak olarak elenmiştir,                        

sol tarafta, ilkin;                                                                                                                                                                                        

bunun ardından, yukarıdaki Tablomuzun altında, sağ tarafta, dışlanmış olan o “kuran” ismi,                                          

Kuran-Haberde bu kez bu Ayetlerde (=10/15 & 41/44), böylelikle aslen buradaki bu yüce “Kuranı” değil, 

ancak burada --bundan başka (=gayre haza), ve de yabancı (=a’cemiyyen) dilde kılınıp-- böylece tümüyle 

yozlaştırılmış ve yabancılaştırılmış olacak farklı bir “kuranı” kastedebilecek tarzda geçmiş olduğu için,                 

yine --en başta ve temelde o (74/28) ayetine binaen, elbette-- doğrulukla ve mutlak olarak dışlanmıştır,                

sağ tarafta, bunun akabinde.       
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O halde, şimdi de burada --bu ilkini bazı açılardan tamamen destekleyici ve tamamlayıcı 

olan-- yüce Rabbimize ait bu ikinci 19 kodlu “seçkin Planlamayı” görelim, birlikte,                  

yine ilkin Kuran-Haberde bu bağlamdaki bu en kritik ve temel Ayetleri esas alıp ilerleyerek,                            

en öncelikle:   

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

127- Ve hani “bir zaman,” İbrahim o Evin temellerini yükseltiyordu, ve İsmail ile                         

(birlikte) … (Kuran-Haber 2/127)   

78- Ve Davud ve Süleyman, hani “bir zaman,” onlar bir tarla hakkında hüküm veriyorlardı 

(beraberce) … (Kuran-Haber 21/78)                                                                                          

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

O halde, yukarıdaki bu paralel Ayetlere binaen, burada derhal yukarıda yüce Rabbimiz 

tarafından böylece ardarda, ve birlikte anılan bu değerli Elçileri salih “ikililer/eşler” olarak, 

ilk olarak Tablomuza burada böylece yerleştirmeliyiz:  

İsmail            &      İbrahim       

Süleyman          &      Davud  

 

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

45- Ve “hatırla” o kullarımızı: İbrahim, ve İshak, ve Yakub’u … (Kuran-Haber 38/45) 

48- Ve yine “hatırla:” İsmail, ve Elyesa, ve ZalKifl’i … (Kuran-Haber 38/48) 

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

O halde, yukarıdaki bu paralel Ayetlere binaen, burada derhal yukarıda yüce Rabbimiz 

tarafından böylece --daha yukarıda halihazırda anılıp zaten yerleştirilmiş olan hz. İbrahim ve İsmailin 

ardından-- burada ardarda, ve birlikte anılan bu değerli Elçileri salih “eşler/ikililer” halinde, 

ikinci olarak Tablomuza burada yine böylece yerleştirmeliyiz:  

Yakup    &      İshak 

ZalKifl           &      Elyesa   
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====================                                                                                                                                      

34- Musa dedi: Ve kardeşim Harun, işte, o dil bakımından benden daha akıcı;                                

öyleyse, (ey Rabbim), onu benimle birlikte bir destekçi olarak gönder, ta ki o beni (=Musa)  

“tasdik etsin!” (Kuran-Haber 28/34) 

39- Melekler ona dediler: … Şüphesiz, Al-lah seni Yahya ile müjdelemektedir, ta ki o                        

Al-lah’tan bir kelimeyi (=İsa) “tasdik edici” olarak, … (Kuran-Haber 3/39)      

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

O halde, yukarıdaki bu paralel Ayetlere binaen, burada yine derhal yukarıda yüce Rabbimiz 

tarafından böylece ardarda, ve birlikte anılan bu değerli Elçileri salih “eşler/ikililer” olarak, 

üçüncü olarak Tablomuza burada yine böylece yerleştireceğiz:  

Harun    &  Musa 

Yahya    &  İsa 

 

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

33- Ve -şimdi- o Doğru (=el-Sıdk; bu özel terim aynı zamanda şimdi yine yüce Rabbimiz tarafından 

böylelikle daima mükemmel ikililer/eşler olarak ezelden yaratılıp planlanmış olan 19 kodlu                                      

bu herbir muhteşem Planlamalara dair atıf yapan en temel ve özel bir terimdir burada en başta                                    

yine böylece; 39/23, 33 = 74/26-31) ile gelmiş olan o kişi (=Metin), ve onu -burada-                         

“tasdik etmiş” olan (=Reşad); işte, onlar korunup sakınanlardır! (Kuran-Haber 39/33)     

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

O halde, yukarıdaki bu üçüncü paralel Ayete binaen, burada yine derhal yukarıda                         

yüce Rabbimiz tarafından böylece ardarda, ve birlikte işaret olunan --bu bağlamdaki--                

bu Son Çağın bu pek önemli Elçilerini salih “eşler/ikililer” halinde, son olarak Tablomuza 

burada yine böylece yerleştireceğiz:  

Reşad            &  Metin 

 

O halde, şimdi artık yüce Rabbimize ait bu 19 kodlu -ikinci- Muhteşem Seçkin Mucizeyi de, 

bir sonraki sayfamızda, yine derhal --yukarıda anılan bu toplam “7” çift/ikili                                     

özgün Elçiler üzerinde-- en açık bir şekilde görüp büyük hayranlıkla tanık olmalıyız yine, 

birlikte, şöylece:   
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            toplam           toplam                                                          

geçiş sayısı       geçiş sayısı  

 

                  İsmail             12           69           İbrahim       

                  Süleyman              17           16           Davud  

 

                  Yakup               16           17           İshak 

                  Zal-Kifl              2            2           Elyesa   

 

                  Harun               20          135          Musa 

                  Yahya                5           25           İsa                                                

                        

                  Reşad                4            2           Metin 

                             _______________   _______________                                          

           19x…    19x…   

 

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

            reşad                1          1           musa 
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** İlk olarak, burada mutlaka şunu görüp farketmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda yer alan tüm o “oğul,” 

ve/veya “yardımcı” Elçileri orada hep sol tarafta, ve akabinde tüm o “baba,” ve/veya “asli” Elçileri                  

hep sağ tarafta konumlandırdık. 

** İkinci olarak, burada mutlaka şunu tekrar hatırlayıp açıkça bilmeliyiz ki, yüce Rabbimiz daha önce,                      

yukarıda anılan o en sondaki önemli yardımcı Elçiye (=Reşad) o daha burada hayatta iken, böylelikle 

kendisinin vefatının hemen ardından, ve böylece kısa bir süre sonra --ansızın/beklenmeksizin-- gönderileceği  

vadolunan bu asli Misak Elçisi (=Metin) hakkında bundan ötürü çok açık bir bilgi vermemişti, daha önce ve 

ezelden beri O’nun tarafından böylece takdir edilip, ve halihazırda böylece ve açıkça bildirilmiş olduğu üzere. 

(bu bağlamda, lütfen, o ilk dokümanımızda detaylıca gördüğümüz, öncelikle Muhammed Peygamberin 

oradaki o ilgili kritik haberlerini, ve sonra Tevratta, o ilgili Malaki 3/1 ayetlerini mutlaka hatırlamalıyız.)                               

Dolayısıyla, yüce Rabbimizin şimdi bize yukarıda böyle mucizevi 19 kodlu ikinci bir “seçkin Planlamayı” da 

burada böylece net bir şekilde bahşederek, böylelikle burada bu yardımcı Elçi Reşadın --daha önce, o 

yardımcı Elçi Harunun, oradaki o asli Elçi Musayı “tasdik edişi,” ve akabinde, o yardımcı Elçi Yahyanın, 

oradaki o asli Elçi İsayı “tasdik edişi” ile birlikte, ve akabinde-- burada bu asli Misak Elçisini (=Metin) 

yukarıdaki bu 19 kodlu mucizevi Tabloda böylece matematiksel açıdan şahane bir tarzda, böylece ve                         

açıkça “tasdik ettirmiş” olması çok önemli bir Mesaj, ve ayrıca elbette yine çok önemli bazı Uyarılar da 

içeriyor olmalıdır, içinde bulunduğumuz bu Son Çağda. (*Bu konuyu bu bağlamda detaylıca ele alıp, tüm diğer 

somut kanıtları ve belgeleriyle etraflıca incelemiştik yine bu ilk dokümanımızda: “Devasa Mucize 1”)      

** Üçüncü olarak, burada mutlaka şunu da bilmeliyiz ki, Kuran-Haberde başlarına bir “el” takısı almış 

durumda olan bu gibi özel terimler (=el-Reşad & el-Metin; 40/29, 38 & 51/58), dolayısıyla, yine daha                          

en baştan ve doğrulukla buradaki bu 19 kodlu “seçkin Planlamanın” tamamen kapsamı dışında tutulmuştur, 

çünki herhangi bir insan (veya melek) Peygamber, veya Elçinin normal isminin başına bir “el” takısı almış 

halde ima edilmiş olması hiç mümkün/uygun değildir Kitapta.     

** Son olarak, burada mutlaka şunu da yine kesinlikle görüp açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzun                      

altında, sol tarafta, elenmiş olan o “reşad” ismi, Kuran-Haberde bu Ayette (=72/21), böylelikle aslen                             

yüce Rabbimizden gelebilecek olanaklı/isabetli bir “Reşadı” değil, ancak orada bir insandan gelebilecek 

olanaksız/isabetsiz farklı bir “reşadı” kastedebilecek tarzda geçmiş olduğu için, yine --en başta ve temelde                                    

o (74/28) ayetine binaen, elbette-- doğrulukla ve mutlak olarak elenmiştir, sol tarafta, ilkin;                                                                                                                              

bunun ardından, yukarıdaki Tablomuzun altında, sağ tarafta, dışlanmış olan o “musa” ismi, Kuran-Haberde 

yine bu Ayette (=20/88), böylelikle aslen o salih “Musa” peygamberi değil,  ancak orada --o altın buzağıyı 

kendisine sahte bir ilah olarak kabullenip-- böylece tümüyle yoldan sapmış/yabancılaşmış farklı bir “musayı” 

kastedebilecek tarzda geçmiş olduğu için, yine --en başta ve temelde o (74/28) ayetine binaen, elbette-- 

doğrulukla ve mutlak olarak dışlanmıştır, sağ tarafta, bunun akabinde.                                                                                                                                                                                        
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O halde, şimdi de burada, Kuran-Haberde yüce Rabbimiz tarafından böylece özellikle 

anılmış ve işaret edilmiş olan bu toplam “7” çift/ikili --oğul, ve/veya yardımcı, ve akabinde 

baba, ve/veya asli konumdaki-- tüm bu özgün Elçileri de aşağıda tüm Kuran-Haber boyunca 

anılmış ve işaret edilmiş oldukları o --Bölüm/Ayet numaralarıyla-- böylece ardarda, ve 

birlikte görüp açıkça tanık olalım, son olarak, burada:  

  

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  

İsmail              

toplam 12 kez anılmış; 

2/125   4/163            

2/127   6/86            

2/133   14/39            

2/136   19/54            

2/140   21/85            

3/84  38/48 
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Davud              

toplam 16 kez anılmış; 

2/251    21/79  38/22          

4/163   27/15  38/24          

5/78     27/16  38/26          

6/84     34/10  38/30          

17/55    34/13            

21/78    38/17       

Süleyman               

toplam 17 kez anılmış; 

2/102   21/81  27/36          

2/102   27/15  27/44          

4/163   27/16  34/12          

6/84    27/17  38/30          

21/78   27/18  38/34          

21/79  27/30 

 

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          

Yakup               

toplam 16 kez anılmış; 

2/132    3/84  12/6  19/49        

2/133   4/163  12/38  21/72        

2/136   6/84  12/68  29/27        

2/140  11/71   19/6   38/45 
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Elyesa               

toplam 2 kez anılmış; 

6/86                

38/48 

Zal-Kifl               

toplam 2 kez anılmış; 

21/85                

38/48 

 

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    

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

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

 

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 

Yahya               

toplam 5 kez anılmış; 

3/39    19/7  21/90          

6/85  19/12 

 

Metin              

toplam 2 kez işaret edilmiş; 

7/183               

68/45 

Reşad              

toplam 5 kez işaret edilmiş; 

18/10   72/14            

18/24    72/21             

72/10 
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Öyleyse, artık Selam ve sonsuz Esenlik burada yine bu kritik Son Çağda,                                                            

--o ilk iki dokümanımızda açıkça ve detaylıca tanık olduğumuz o en kritik ve en temel                         

iki “Devasa” mucizevi İlahi Mesajla birlikte, ve akabinde-- buradaki bu onuncu,                                       

ve de onbirinci, gayet kritik ve önemli bu “Seçkin” mucizevi İlahi Mesajlara da böylelikle                              

mutlak kulak verip, ve ardından böylece samimi bir yürekle oturup bunlar üzerinde de                   

erdemlice çalışacak,                                                                                                                                                                      

ve böylelikle burada bunları kendi kulakları ve gözleri ve zihinleriyle de onaylamış,                          

ve böylelikle şahsen tanık da olmuş olacak, tüm o (Yahudilerden & Hristiyanlardan & 

Araplardan & bu Çağda, böylelikle en başta Türkler olmak üzere, Tüm Diğer Milletlerden) 

erdemli inananların üzerine olsun yine, yüce Rabbimizin katında, hepimizin sonsuz 

kurtuluş ve mutluluğumuz için, ebeden!                                                                                                                                                               

(Lütfen, bu bağlamda tekrar ve mutlaka bkz. Kuran-Haber 39/23, 33-35 & 74/26-40) 

 

                                       Metin/Misak Elçisi              

 

 

  

 

 

 

 


