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          KURAN-HABER’DE                                                                                           
TÜM O LEZĐZ “ĐÇECEKLER” 

Burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde en Bilge ve hikmetli bir tarzda anılmış olan 
tüm o leziz “Đçeceklerin” sonuçta bize yine böylece nasıl “19” kodlu, en muazzam bir  
“Simetrik Planlama” (=74/26-31) sunacak şekilde böylelikle en Üstün ve kudretli bir tarzda 
kullanılmış olduklarına hayranlıkla tanık olacağız yine, birlikte.  

O halde, burada şimdi, Kuran-Haberde yüce Rabbimiz tarafından böylelikle en Bilge ve hikmetli 
bir tarzda anılmış olan tüm o leziz “Đçecekleri” aşağıda tüm Kuran-Haber boyunca                                     
--Bölüm/Ayet numaralarıyla-- böylece birer birer görelim, en ilkin:  

 

öz-süt, süt (=el-leben, leben)             
toplam 2 kez anılmış 

16/66  47/15     

öz-bal, bal (=el-asel, asel)            
toplam 1 kez anılmış 

47/15 

 

öz-şurup, şurup (=el-rahik, rahik)          
toplam 1 kez anılmış 

83/25 

öz-içki, içki (=el-ka’s, ka’s)           
toplam 6 kez anılmış 

37/45    56/18  76/17          
52/23  76/5  78/34  
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öz-nektar, nektar (=el-zencebil, zencebil)           
toplam 1 kez anılmış   

76/17 

öz-şerbet, şerbet (=el-kafur, kafur)          
toplam 1 kez anılmış   

76/5 

 

öz-sirke, sirke (=el-seker, seker)            
toplam 1 kez anılmış   

16/67 

öz-şarap, şarap (=el-hamr, hamr)             
toplam 6 kez anılmış   

2/219    5/91  12/41          
5/90  12/36  47/15 

 

öz-içecek, içecek (=el-şerab, şerab)          
toplam 9 kez anılmış   

6/70    16/69  38/51          
10/4    18/29  76/21          
16/10    38/42    78/24   

öz-aroma, aroma (=el-tesnim, tesnim)           
toplam 1 kez anılmış 

83/27 
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öz-saf su, saf su (=el-gays, gays)                                  
toplam 3 kez anılmış 

31/34    42/28    57/20 

öz-taze su, taze su (=el-vedk, vedk)           
toplam 2 kez anılmış 

24/43  30/48 

 

öz-su, su (=el-ma, ma)            
toplam 59 kez anılmış 

2/22    11/7  16/65  25/48  39/21  56/68    
2/74    11/43  18/29  25/54  41/39  67/30    
2/164    11/44  18/45  27/60  43/11  69/11    
4/43    13/4  20/53  28/23  47/15  72/16    
5/6    13/14  21/30  29/63  47/15  77/20    
6/99    13/17  22/5  30/24  50/9  77/27    
7/50    14/16  22/63  31/10  54/11  78/14    
7/57    14/32  23/18  32/8  54/12  80/25    
8/11    15/22  24/39  32/27  54/28  86/6    
10/24  16/10  24/45  35/27  56/31   

öz-yağ, yağ (=el-duhn/el-dihan, duhn/dihan)         
toplam 2 kez anılmış 

23/20  55/37 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

öz-pis su, pis su (=el-gıslin, gıslin)         
toplam 1 kez anılmış 

69/36 
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öz-kaynar su, kaynar su (=el-hamim, hamim)        
toplam 14 kez anılmış 

6/70    22/19  38/57  44/46  47/15  56/42  56/93  
10/4  37/67  40/72  44/48  55/44  56/54  78/25 
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O halde, şimdi burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bu “19” kodlu, en muazzam “Simetrik 
Mucizeyi” böylelikle açıkça tarif edip netçe 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 leziz “Đçecekleri” de böylece-- kapsayan bir Yazılı Belge olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra tüm bu leziz “Đçeceklerin” yüce Rabbimiz tarafından tüm Kuran-Haber boyunca                  
nasıl böylelikle en Bilgece ve hesaplıca zikredilip, akabinde bunların tam karşılıklı olarak böylelikle benzeşmeli 
(=muteşabihen) toplam “7” mükemmel ikili /çift  (=mesaniye) halinde --elbette yine 19 kodu altında; (74/30)-- 
böylece nasıl en muazzam Simetrik bir tarzda planlanmış olduklarını, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından da,              
ve en net olarak yine göreceğiz, birlikte: 

el-leben           &   el-asel                                                                       
(=öz-süt)       (=öz-bal)        
leben      asel       
(=süt)        (=bal)      

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

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

 

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 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 bunlar cehennemdeki o en kötü ve berbat “Đçecekler” olduklarından 
ötürü)-- burada bu açıdan bariz şekilde farklı ve “kusurlu” konumda kalacak olan bu iki karşılıklı terimin:  

                 --------------------------------------          &              ---------------------------------------                                      
gıslin          hamim                   
(=pis su)       (=kaynar su)                                                              

orada bu nedenle bu ilahi Söküp-Atıcı (=Sekar) sistem tarafından, her iki tarafta, mutlak olarak böylece 
dışlanacağını ve eleneceğini ; ve bunun akabinde ise, bu ilahi Sistemin bize az önce gördüğümüz Kuran-Haberdeki 
tüm o leziz “Đçecekleri” o toplam “7” mükemmel 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 hepsi ve bütünüyle “19” ile kodlanmış şekilde net olarak sunacağını, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından da,                      
ve en açıkça göreceğiz, birlikte.   

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

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

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

** Đlkin, biz buradaki bu en kritik Ayetlerle (=74/26-31) daha önce gördüğümüz bu en kritik Ayet (=39/23)                   
arasındaki 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” işaret edip haber verdiğini buradan da                   
en açık ve net bir şekilde idrak etmiş olmalıyız yine, en ilkin. (lütfen, bu bağlamda şimdi, yine bkz. Kuran-Haber 
39/23 = 74/26-31)                                                                                                                                          

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

 

O halde, yukarıda artık Kuran-Haberdeki bu en kritik ve temel Ayetleri tekrar böylece birarada 
hatırlayıp, bu bağlamda da böylelikle ve netçe idrak ettikten sonra, şimdi yüce Rabbimize ait             
bu “19” kodlu, en muazzam “Taptaze Mucizeyi” de, bir sonraki sayfamızda, artık böylelikle               
en net ve apaçık bir şekilde görüp derin bir saygı ve haşyet içinde tanık olmalıyız birlikte, 
şöylece:   
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               toplam        toplam                                                              
geçiş sayısı     geçiş sayısı           

el-leben                     0     0    el-asel                                
(=öz-süt)           (=öz-bal)      
leben        2     1    asel                   
(=süt)            (=bal)     

el-rahik       0     0    el-ka’s                       
(=öz-şurup)           (=öz-içki)    
rahik          1     6    ka’s   
(=şurup)          (=içki)    

el-zencebil       0     0    el-kafur                              
(=öz-nektar)           (=öz-şerbet)   
zencebil          1     1    kafur   
(=nektar)         (=şerbet) 

el-seker       0     3    el-hamr                 
(=öz-sirke)         (=öz-şarap)     
seker          1     3    hamr   
(=sirke)         (=şarap) 

el-şerab       1     0    el-tesnim                     
(=öz-içecek)           (=öz-aroma)     
şerab         8     1    tesnim   
(=içecek)         (=aroma) 

el-gays         2     2    el-vedk   
(=öz-saf su)           (=öz-taze su)    
gays         1     0    vedk               
(=saf su)         (=taze su) 
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el-ma      17     2    el-duhn/el-dihan  
(=öz-su)           (=öz-yağ/öz-yağlar)  
ma      42     0    duhn/dihan   
(=su)          (=yağ/yağlar) 

            ____________     ____________                                          

          19x…      19x…   

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

el-gıslin                 0     5    el-hamim            
(=öz-pis su)          (=öz-kaynar su)  
gıslin       1     9    hamim    

(=pis su)         (=kaynar su) 
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** Burada ilk olarak, dikkat edip şunu açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda böylece bu 
“ rahikin ” (=şurup) ve “ka’sin” (=içki) ve bunların içindeki karışımlar olan bu “zencebil” ve “kafur ” ve 
“ tesnim” terimlerini en ilkin Kuran-Haberdeki bu Ayetlerden tespit edip (76/5 & 76/17 & 83/25-27) 
böylelikle tam paralel bir mantıkta hep birlikte ve doğrulukla Tabloya dahil ediyoruz, şöylece: 

5- Mutlaka, o iyiler o “içkiden” (=ka’sin) içecekler, karışımı “şerbet” (=kafur) olan! (76/5) 

17- Ve onlar orada o “içkiden” (=ka’sin) içirilecekler karışımı “nektar” (=zencebil) olan! (76/17)  

25- Onlar orada mühürlü bir “şuruptan” (=rahikin) içirilecekler;       
27- karışımı “aromalıdan” (=tesnim) olan! (83/25-27) 

** Đkinci olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda böylece bu 
“ ma” (=su) ve “gays” (=saf su) ve “vedk” (=taze su) terimlerini yine en ilkin Kuran-Haberdeki bu 
Ayetlerden tespit edip (2/22 & 42/28 & 78/14 & 24/43) böylelikle yine tam paralel bir mantıkta                         
hep birlikte ve doğrulukla Tabloya dahil ediyoruz, şöylece: 

22- …ve gökten o “suyu” (=maen) indirdi … (2/22) 

28- Ve Odur ki o “saf suyu” (=elgayse) indirdi … (42/28) 

14- Ve bulutlardan o bolca “suyu” (=maen) indirdik. (78/14) 

43- …ve böylece o “taze suyun” (=elvedka) o (bulutların) arasından çıktığını görürsün … (24/43) 

** Üçüncü olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda böylece 
bu “hamr” (=şarap), “ma” (=su), ve “şerab” (=içecek) terimlerini, bunlar Kuran-Haberde ister olumlu 
veya ister olumsuz bir kontekst içinde kullanılmış olsunlar, burada daima “olumlu” manasıyla algılayıp 
Tablomuza böylece tümüyle ve doğrulukla yerleştiriyoruz, böylelikle yine hepsinde tam paralel ve 
kusursuz bir mantıkta hareket ederek. Ve yukarıdaki Tablomuzda, sadece o “gıslin” (=pis su) ve 
“hamim” (=kaynar su) terimlerini, bunlar Kuran-Haber boyunca her seferinde ve istisnasız olarak                
hep ve mutlak “olumsuz” bir kontekstte kullanılmış olduklarından ötürü, yine en başta bu konudaki bu             
en temel Ayetler gereği (=74/28-30) --o sol ve o sağ tarafta-- böylece doğrulukla “eliyoruz” ve 
“dışlıyoruz.” (Bu hususta, lütfen, şimdi ayrıca ve tekrar bkz. sh. 6)    

** Dördüncü olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça görmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda böylece             
o ilk üç sırada, o son harfleri (=l, s, r) böylelikle Arap alfabesinde daha önce gelen o terimleri orada o sağ 
tarafa; ve sonra, tam orta sırada o son harfleri (=r, r) böylece aynı olan o iki terimi tam karşılıklı olarak;                   
ve akabinde, o son üç sırada, o son harfleri (=b, s, a) böylelikle Arap alfabesinde daha önce gelen                   
o terimleri orada o sol tarafa yerleştiriyoruz; böylece yine bu bağlamda da mükemmel ve tam simetrik            
bir tarzda hareket ederek.  
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** Beşinci olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça farketmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda böylece 
Kuran-Haberde toplam tam “7” çift  leziz “Đçecek” mevcut bulunmaktadır; dolayısıyla, bu aynı zamanda 
yine Kuran-Haberdeki bu Ayette (=15/87) yüce Rabbimizin bize böylece işaret etmiş olduğu o “7” çiftlik  
büyük Lütuflar arasındadır. 

** Son olarak, burada dikkat edip şunu da mutlaka ve açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda 
yer alan tüm bu leziz “Đçeceklerin” orada böylece hem tekil ve hem de çoğul formlarını (=yukarıda 
sadece tek bir terimin: “duhn/dihan” böylece çoğul formu da mevcuttur) doğrulukla hesaba alıyoruz, 
aynen daha önce “Enfes Bir Mucize” dosyasında yer alan tüm o leziz “Meyvaların” da orada böylece                 
hem tekil ve hem de çoğul formlarını doğrulukla hesaba aldığımız gibi; böylece burada da yine 
yukarıdaki Tablomuzda da o her iki tarafta tam paralel, çelişkisiz ve kusursuz bir tarzda hareket ederek, 
yüce Rabbimizin en baştan beri bize böylece emretmiş olduğu tüm bu en temel, dosdoğru ve mükemmel 
Prensipler üzere. (Kuran-Haber 4/82 & 18/1-2 & 39/28)     
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O halde, burada şimdi de, hz. Musa, ve hz. Davud, ve hz. Đsa, ve de hz. Muhammedin (hepsinin 
üzerine Selam olsun) bu konuda vermiş oldukları şu en kritik ve mucizevi Haberlerini görelim                
birlikte, şöylece:  

=======                                                                                                                                                      
18- Rab şöyle dedi: Ben onlar için kendi kardeşleri arasından senin gibi bir “Haberci” (=şimdi 
böylece buradaki bu “Misak Elçisi/Haberine” bir atıftır) çıkaracağım, ey Musa; ve Ben böylece 
Kelimelerimi  onun ağzına yerleştireceğim, ve o, Benim kendisine emrettiğim herşeyi böylece 
onlara mutlak iletecektir.                                                                                                                                       
(Tevrat, Tesniye 18/18) 

***                                                                                                                                                                           

(Hz. Musanın (a.s.) Đsrail oğullarına okuyup ilettiği, ve özellikle bu Son Günler içinde onların aleyhine böylece              
bir tanık belge olacağını da önemle vurguladığı bu gaybi ilahisinde/haberinde; Tesniye 31/27-30)     

1- Rab şöyle dedi: Öyleyse, şimdi kulak ver, ey Gökler, ta ki konuşayım; dinle, ey Yer,              
Ağzımın sözlerini!                                                                                                                                                                                
2- Haydi, Benim öğretim düşsün yağmur gibi, haydi --yukarıdaki ayette halihazırda böylece 
vadedilen o “Haberci” vasıtasıyla-- Benim Kelimelerim  insin (şimdi) çiğ gibi;                                                                                                                    

o “Ekinler ” üzerine         o “Ürünler ” üzerine      
damlalar gibi,       sağanaklar gibi! 

(*Yukarıda anılan tüm bu mucizevi “Ekinlere” ve “Ürünlere” tanık olmak için, lütfen, şimdi 
yine o “Enfes Bir Mucize” dosyasındaki “19” kodlu o Tabloyu görmeliyiz, en ilkin.)                                   
(Tevrat, Tesniye 32/1-2) 

7- Hz. Musa orada “Yeşu”ya (=kendisine Rab tarafından “Kurtuluş-Verilmiş-Kul” anlamındadır; 
ve şimdi böylece buradaki bu vadedilmiş “Misak Elçisine” dair de en önemli bir göndermedir  
yine, aynı zamanda: Tesniye 18/18-19): Cesur ol, kuvvetli ol, çünki Đsrail oğullarını Rabbin 
onlara vermek üzere atalarına vadetmiş olduğu o “Yere” sen girdireceksin; orayı onlara sen 
“Miras” olarak bölüştüreceksin; o “Yer” ki, --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda,   

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

          “Süt,”                  “Bal,”   

 akmaktadır!          

(Tevrat, Tesniye 6/3, 31/7) 
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=======             

19- Hz. Davud şöyle haber verdi: Açın benim için o --(burada böylece özellikle “ 19” kodlu)-- 
Erdem kapılarını; ben oradan girip Rabbe şükredeceğim.                                                                                                                             
20- Đşte budur, Rabbin --(böylece yine özellikle “19” kodlu)-- Kapısı! Tüm erdemliler oradan 
gireceklerdir.                                                                                                                                                
21- Sana şükrederim, (ey Rabbim), çünkü Sen bana yanıt verdin, ve Sen böylece benim için bir 
Kurtuluş oldun.             
22- Yapıcıların reddettiği “Taş” (=burada böylece yahudi ve hristiyanların en baştan beri 
reddettikleri “Kurana” dair gaybi bir atıftır, bu en önemli ve kritik “Misak Elçisi/MESAJInın”  
şerefli atası olan hz. Muhammede (a.s.) o zamanda Edebi ve Mecazi boyutuyla indirilmiş olan)                
-yenilenip- Köşenin “Baş Taşı” (=burada böylece bu “Kuran-Habere” dair gaybi bir atıftır,                
şimdi hz. Davudun ve hz. Muhammedin (a.s.) uzun zamandır beklenen ve özlenen bu (Mesih ve 
Mehdi) torunları “Misak Elçisi” üzerine burada böylece Matematik ve Bilimsel boyutuyla                  
yeni bir Kitap olarak yüce Al-lah tarafından böylece bu yeni boyutuyla tekrar indirilmiş olan; 
lütfen, bu hususta, şimdi hem de ayrıca ve mutlaka bkz. Kuran-Haber “Giriş” 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 hz. Muhammedin (a.s.) 
uzun zamandır beklenen ve özlenen bu torunu “Misak Elçisi/MESAJINA” dair bir atıftır)                       
Rabbin emri altında gelen (kulu); biz (=oradaki tüm o şerefli Peygamberler) seni Rabbin 

katından böylece selamlarız! (Mezmurlar-Zebur 118/19-26)   

5- Hz. Davud yine şöyle haber verdi: (Ey Rabbim), işte, Sen düşmanlarımın önünde benim için                 
--(şimdi bu vadedilmiş torunu, bu “Misak Elçisi/MESAJI” vasıtasıyla)-- bir “Sofra” kurdun!  
6- Ve Sen böylece başımı meshettin --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda,     

   --o sağ tarafta--         

                          “Yağ” ile;                       
ve bardağım taşmaktadır 

           --o sol tarafta--  

  (“Su” ile)! 

(Mezmurlar-Zebur 23/5-6) 
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=======             
27- Hz. Đsa şöyle haber verdi: O halde, yok olacak “yiyecek” için çalışmayın, fakat --şimdi, 
burada “19” kodlu o Tablolarda, böylece o sağ tarafta-- sonsuz hayat için olan o  

“Yiyecek”  

için çalışın; ki size onu “ĐnsanOğlu” (=şimdi böylece buradaki bu “Misak Elçisi/MESAJINA”  
dair bir atıftır; bkz. Yuhanna 16/13) verecektir. Çünki Rab onun üzerine --bunu burada böylece 
tüm insanlığa vermesi için-- onaylayıcı mührünü vurmuştur! 

(*Yukarıda anılan bu mucizevi “Yiyeceğe” tanık olmak için, lütfen, şimdi yine o “Enfes Bir 
Mucize” dosyasındaki “19” kodlu o Tabloyu görmeliyiz, en ilkin.)             

(Đncil, Yuhanna 6/27) 

 

13- Hz. Đsa yine şöyle haber verdi: Bu “sudan” içen herkes yine susayacaktır;     
14- Fakat benim --(şimdi yine böylelikle buradaki bu “Misak Elçisi/MESAJI” vasıtasıyla; bkz.                       
Yuhanna 6/27 & 16/13 böylece)-- vereceğim “Sudan” içen her kimse bir daha asla 
susamayacaktır; çünki benim --şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda, böylece o sol tarafta-- 
vereceğim o     

“Su”  

orada böylece sonsuz hayata ulaştıran bir “Su” pınarı olacaktır! 

(Đncil, Yuhanna 4/13-14)           
=======  
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=======             
1- Hz. Muhammed şöyle haber verdi: Benim ümmetim içinde bir “Mehdi” (=burada böylece               
bu vadedilmiş torunu, bu “Misak Elçisi/MESAJINA” dair bir atıftır; en başta Kuranda da                     
böylece ve açıkça haber verilmiş olan; bkz. Ali Đmran 81 = Ahzap 7-8);                                                                                            
Ve o vakit, benim ümmetim kendilerinin daha önce bir benzeriyle asla nimetlendirilmemiş 
oldukları bir nimet ile nimetlendirileceklerdir; ta ki yer tüm o “Yemişlerini ” (=Ukuleha;                     
bu hususta, lütfen, şimdi ayrıca hem de en ilkin ve mutlaka bkz. Đbrahim Suresi 24-25. Ayetler)                                  
--işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda, böylece o sol ve o sağ tarafta-- verecektir, ve orada 
onlardan hiçbir şey esirgemeyecektir! … (Đbn-i Mace’den) 

(*Yukarıda anılan tüm bu mucizevi “Yemişlere” tanık olmak için, lütfen, şimdi yine o “Enfes 
Bir Mucize” dosyasındaki “19” kodlu o Tabloyu görmeliyiz, en ilkin.)       

 

2- Hz. Muhammed yine şöyle haber verdi: Ben (o cennetteki) Kiraz ağacına doğru yükseltildim 
ve orada dört nehir gördüm; onların ikisi dışarıya doğru ve ikisi de içeriye doğru akıyorlardı. 
Dışarıya doğru akanlar Nil ve Fırat idi, ve içeriye doğru akanlar cennetteki diğer iki Nehir idi.  
Ve sonra bana üç kap sunuldu, --işte şimdi, burada böylece “19” kodlu o Tablolarda da, 

         birinde           ve birinde   

          “Süt,”                “Bal,”  

                ve ötekinde  

       “Şarap,”  

vardı. Ve ben içinde “Süt” olan kabı aldım ve içtim. Ve orada bana şöyle denildi: Sen ve sana 
uyanlar --(şimdi yine böylelikle buradaki bu vadedilmiş torunu, bu “Misak Elçisi/MESAJI” 
vasıtasıyla)-- böylece dosdoğru yolda olacaksınız! (Buhari’den)       
=======    

(*Ve burada, hz. Muhammedin (a.s.) hayatı boyunca Namazlarını sadece 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 ve o sağ 
tarafta-- bu beklenen torunu mehdi Muhammede böylece de tam destek vermek üzere, en baştan 
beri böylelikle özel olarak miras bırakmış olduğunu da mutlak hatırlayıp idrak etmeliyiz burada 
yine, herşeyden evvel.)   
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Ve en son olarak, şimdi burada ayrıca Kuran-Haberde bu bağlamdaki şu en kritik ve mucizevi 
Ayete de tanık olalım birlikte, şöylece: 

=====                                
11- Ve Odur ki, gökten o “suyu” (=maen) bir “ölçü” (=bikaderin) ile indirdi; ve böylece onunla 
ölü bir beldeyi de diriltip yaydık! … (Kuran-Haber 43/11)       
===== 

Yüce Rabbimiz en başta böylece bizim içmemiz için de böylece bu “suyu” (=maen; 25/48-49), 
yukarıdaki Tablomuzda şahit olduğumuz üzere, bu eşsiz ve biricik Din kitabında        
(=KURAN-HABER; 17/88) böylece “19” kodlu, bu en muazzam “Simetrik Ölçü” içinde 
indirmiş olduğu gibi, Doğa ve Evren kitabında da bu “suyu” (=maen) yine böyle “19” kodlu,                         
en muazzam bir “Simetrik Ölçü” içinde indirmektedir. (bkz. Kuran-Haber 74/26-30 = 41/53!)  
Şöyle ki, yukarıdaki Ayette işaret edildiği üzere, böyle ölü bir beldeyi diriltip yayacak güçteki 
orta/ağır sağanak, veya şiddetli sağanak bir yağışta bir saniyede metrekareye düşen “damla” 
sayısı: 

orta/ağır sağanak yağışta                         şiddetli sağanak yağışta               

“494”      “817” 

=19x…     =19x…      

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

   “1”         “1”   

 

olarak ölçülmüştür. (*Kaynak: USGS =Amerikan Ulusal Jeolojik Araştırma Merkezine ait 
ga.water.usgs.gov sitesi)           
Yukarıda böylece tam “eşit” sayıda yer alan o sol ve o sağ taraftaki o (=“1”er damla) fazlalık 
yine Kuran-Haberdeki bu en temel Ayet gereği (=74/28-30) böylelikle burada da bu bağlamda                   
tam paralel bir mantıkta ve böylece tam “eşit” sayıda doğrulukla “dışlanmış” ve “elenmiş” olan  
o “artık” kısmı temsil etmektedir yine böylece burada da, en başta. (=Kuran-Haber 74/26-30!)  
(*Yüce Rabbimizin böylece tüm bu Doğa ve Evren kitabında takdir edip yaratmış olduğu tüm o  
“19” kodlu, en muhteşem “Simetrik Mucizelere” (=41/53) tümüyle ve yakından tanık olmak 
için, lütfen, şimdi hem de ayrıca ve mutlaka bkz. “Evrensel Muhteşem Mucizeler” dosyası.)                   
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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 yirmi-dördüncü                                           
hayli kritik ve önemli bu muazzam “Taptaze” 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 Türkler olmak üzere, dünya çapında Tüm Diğer 
Milletlerden) 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              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


