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     EBEDİ ÜRÜNLER/MEYVALAR! 

         (2/25-26 & 14/24-25) 

Burada, yine Kuran-Haberde, yüce Rabbimizin bu kez de tüm bu mübarek kılınmış                    

özgün “ürünleri/meyvaları” (=semeretin) ilkin nasıl böylece burada ayrı ayrı anıp, 

böylelikle tümünü en Bilgece ve en Üstünce birer birer zikretmiş olduğuna, ve akabinde 

bunları yine burada nasıl “19” kodu altında en harika bir tarzda, böylece yine karşılıklı,               

iki taraflı olarak, en mükemmel bir ölçüyle bu emsalsiz “enfes Planlaması” altında                          

böylelikle tam olarak hesaplayıp 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 benzersiz “enfes Planlamasında” da                         

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

şu Mesajları da, en sonunda, böylece ehemmiyetle hatırlatıp iletmiş olmaktadır:    

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

46- Onlara Rablerinin -bu- İşaretlerinden bir “İşaret” (=Ayetin; 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 “Öğüt/Zikr,” ve dolayısıyla da birer “İşaret/Ayet” olarak--                             

atıf yapan en temel ve özel bir terimdir Kitapta böylece; 21/2 = 36/46 = 74/26-31) gelmiyor ki,                                    

--o inkarcılar (74/31)-- şimdi yine de derhal ondan yüz çeviriyorlar! (Kuran-Haber 36/46) 

***** 

105- Ve işte, Biz -bu- “İşaretleri” (=elAyati; …… ) böylece planlayıp-sergiliyoruz; ama                             

--o inkarcılar (74/31)-- yine (sana) diyecekler: “Bunları ancak sen çalışıp-uydurdun!”                                                                                         

Ama işte, Biz onu böylece açıkça göstereceğiz --bunun ancak ve ancak yüce Al-lah’tan olabileceğini--

burada hakkıyla akledip-bilebilecek insanlar için! (Kuran-Haber 6/105)                                                                                  

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

 

 



Enfes Mucize           2   

______________________________________________________________________________________________________________________________    

 

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

burada böylelikle en Bilgece zikredilmiş olan tüm bu “ürünleri/meyvaları” (=semeretin) 

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

ilkin, birlikte:  

Zeytin/ler (=Zeytunet)             

toplam 1 kez anılmış; 

24/35   

---------- 

o Hurma/lar (=el-Nahlet)             

toplam 2 kez anılmış; 

19/23               

19/25 

---------- 

o Kiraz/lar (=el-Sidret)            

toplam 1 kez anılmış; 

53/16 

Kiraz/lar (=Sidret)              

toplam 1 kez anılmış; 

53/14 

Kiraz/lar (=Sidr)             

toplam 2 kez anılmış; 

34/16               

56/28 

---------- 
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o Meyva/o Meyvalar (=el-Semeret/el-Semerat)       

toplam 12 kez anılmış; 

2/22    2/266  13/3  16/11        

2/126   7/57  14/32  16/69        

2/155   7/130  14/37  47/15  

Meyva/Meyvalar (=Semeret/Semerat)         

toplam 5 kez anılmış; 

2/25    28/57  41/47                       

16/67    35/27    

Meyva/lar (=Semer)            

toplam 1 kez anılmış; 

18/34 

----------      

Buğday/lar (=Habbet)             

toplam 5 kez anılmış; 

2/261   6/59  31/16          

2/261  21/47 

---------- 

B. Meyva/Meyvalar (=Fakihet/Fevakih)                           

toplam 14 kez anılmış; 

36/57   44/55  55/52  56/32  37/42      

38/51   52/22  55/68  80/31  77/42      

43/73  55/11  56/20  23/19 

----------    
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Bitki/ler (=Nebat)              

toplam 7 kez anılmış; 

3/37    10/24  20/53  78/15        

6/99    18/45  71/17 

---------- 

o Nar/lar (=el-Rumman)            

toplam 2 kez anılmış; 

6/99    6/141 

Nar/lar (=Rumman)           

toplam 1 kez anılmış; 

55/68 

----------   

K. Meyva/Meyvalar (=Ceniyy/Cena)           

toplam 2 kez anılmış; 

19/25  55/54 

----------    

Muz/lar (=Talh)             

toplam 1 kez anılmış; 

56/29 

----------   

Sebze/ler (=Kadb)             

toplam 1 kez anılmış; 

80/28 

----------   
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o Üzüm/o Üzümler (=el-Ineb/el-Anab)          

toplam 2 kez anılmış; 

16/11              

16/67 

Üzüm/Üzümler (=Ineb/Anab)           

toplam 9 kez anılmış; 

17/91    6/99  23/19          

80/28   13/4  36/34          

2/266  18/32  78/32 

----------   

o Ekin/ler (=el-Zera)            

toplam 2 kez anılmış; 

6/141  16/11 

Ekin/Ekinler (=Zera/Zuru)          

toplam 8 kez anılmış; 

13/4    18/32  26/148         

14/37   32/27  44/26          

48/29  39/21     

----------    

K. Hurma/lar (=Tala)             

toplam 1 kez anılmış; 

50/10 

----------   

Hardal/lar (=Hardel)           

toplam 2 kez anılmış; 

21/47    31/16 

----------   
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o Hurma/o Hurmalar (=el-Nahl/el-Nahil)         

toplam 7 kez anılmış; 

6/99    20/71  55/11  16/67        

6/141  50/10  16/11 

Hurma/Hurmalar (=Nahl/Nahil)             

toplam 11 kez anılmış; 

18/32    55/68  2/266  23/19       

26/148   69/7  13/4  36/34        

54/20  80/29  17/91 

----------   

Asmakabak/lar (=Yaktiyn)            

toplam 1 kez anılmış; 

37/146 

----------   

o İncir/ler (=el-Tiyn)            

toplam 1 kez anılmış; 

95/1 

----------   

o Zeytin/ler (=el-Zeytun)            

toplam 4 kez anılmış; 

6/99    16/11            

6/141  95/1 

Zeytin/ler (=Zeytun)            

toplam 1 kez anılmış; 

80/29 

----------     
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o Mısır/lar (=el-Habb)            

toplam 2 kez anılmış;             

6/95  55/12 

Mısır/lar (=Habb)             

toplam 5 kez anılmış; 

6/99  36/33   50/9  78/15  80/27       

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         

İrinsi-Meyva/lar (=Gassak)            

toplam 2 kez anılmış;   

38/57  78/25 

----------   

o Dikensi-Meyva/lar (=el-Zakkum)           

toplam 2 kez anılmış;   

37/62   44/43 

Dikensi-Meyva/lar (=Zakkum)           

toplam 1 kez anılmış;   

56/52 

----------   

Buruk-Meyva/lar (=Hamt)                                            

toplam 1 kez anılmış; 

34/16 

----------   

Acı-Meyva/lar (=Esl)             

toplam 1 kez anılmış; 

34/16 
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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, en ilkin: 

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

23- Ve eğer kulumuza indirdiğimizden bir kuşku içindeyseniz, o halde haydi                               

bunun benzeri bir Bölüm (=Suretin) getirin, ve Al-lahın dışında tüm şahitlerinizi de çağırın, 

eğer doğru sözlüler iseniz.                                                                                                                          

24- Ama eğer yapamazsanız --ve asla yapamayacaksınız-- o halde, yakıtı insanlar ve taşlar 

olan o ateşten sakının, (bunu) inkarcılar için hazırlanmış olan!                                                                      

25- O halde, sen şimdi (buna) inananlara ve “erdemli çalışmalarda” bulunanlara müjde ver:                  

Onlar için (sonunda ahirette) altlarından ırmaklar akan Cennetler var olacaktır!                                             

O halde, onlar şimdi --bu “erdemli çalışmaları” icra ederlerken-- her ne zaman                          

ondan (=yukarıda 23. Ayette halihazırda özellikle vurgulandığı üzere, o Bölümlerden)                

bir “ürün/meyva” (=semeretin: yani ilahi bir “kelime;” bu gibi tüm özel ilahi “kelimeler”                                  

yüce Rabbimiz tarafından halihazırda Kuran-Haber’deki bu tarz başka bir “meselde” de 

yine açıkça temiz bir Ağaca, ve onun tüm ilahi “yemişlerine/meyvalarına” (=ukuleha) 

benzetildiği üzere; bkz. 14/24-25) ile rızıklandırılsalar, derhal hatırlayıp derler:                                                                     

İşte bu, bizim --bu Bölümler içinde-- daha önce de rızıklandırıldığımız şeydir!                                      

İşte, onlar orada bundan --bu ilahi “ürünlerden/meyvalardan” = bu özel ilahi 

“kelimelerden”-- böylelikle benzeşmeli (=muteşabihen) olarak verildiler, ve onlar için 

orada (=yukarıda yine 23. Ayette halihazırda özellikle vurgulandığı üzere, o Bölümlerde)                                       

--bu “erdemli çalışmalarının” sonunda-- tertemiz “eşler/çiftler” (=ezvacun mutehharatun) 

var olacaktır, ve onlar orada -böylelikle- ebedi olacaklardır! (Kuran-Haber 2/23-25)    

** Bu bağlamda, biraz sonra yine daha yakından ve en açık olarak da göreceğiz ki, biz yukarıda                                         

yüce Rabbimizin bu kuvvetli işareti ve emriyle, böylece bu “erdemli çalışmalara” başlayıp Kuran-Haberdeki                    

herbir Bölümün içinde yer alan tüm o özel ilahi kelimeleri (=ürünleri/meyvaları) oralarda işaretleyip 

toplamaya başladığımızda, --böylece bu yolda ilerlerken, her ne zaman bu çok özel ilahi kelimelerle 

(=ürünlerle/meyvalarla) karşılaştığımızda, derhal yüce Rabbimiz tarafından zaten daha önce de bunları 

orada böylelikle benzeşmeli (=muteşabihen) verilmiş olarak, ve böylelikle herbir Bölüm içinde bunlarla 

tekrar tekrar rızıklandırıldığımızı böylece daima hatırlayıp anmış da olarak; (2/25)-- bunun sonucunda ve                     

en sonunda orada (yüce Rabbimizin yine yukarıdaki Ayetlerin sonunda özellikle vurgulamış olduğu üzere) 

bunlara tertemiz eşler/çiftler (=ezvacun mutehharatun) olarak --böylece elbette yine, her iki tarafta, 19 ile 

kodlanmış halde; (74/30)-- (burada toplam 10 özgün eş/çift halinde) yüce Rabbimizin büyük inayetiyle, 

şöylece kavuşmuş olacağız:  
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o Zeytin/ler   &  o Hurma/lar      

(=el-Zeytunet)     (=el-Nahlet)                                                                           

Zeytin/ler    &  Hurma/lar      

(=Zeytunet)     (=Nahlet) 

o Kiraz/lar     &  o Meyva/o Meyvalar                                

(=el-Sidret)     (=el-Semeret/el-Semerat)                                       

Kiraz/lar    &  Meyva/Meyvalar     

(=Sidret)       (=Semeret/Semerat)                                             

Kiraz/lar     &  Meyva/lar                         

(=Sidr)      (=Semer) 

Buğday/lar   &  B. Meyva/Meyvalar                                   

(=Habbet)     (=Fakihet/Fevakih) 

o Bitki/ler    &  o Nar/lar                              

(=el-Nebat)       (=el-Rumman)                                                            

Bitki/ler    &  Nar/lar      

(=Nebat)     (=Rumman) 

K. Meyva/Meyvalar   &  Muz/lar      

(=Ceniyy/Cena)     (=Talh) 

o Sebze/ler    &  o Üzüm/o Üzümler                         

(=el-Kadb)      (=el-Ineb/el-Anab)                                                                   

Sebze/ler    &  Üzüm/Üzümler     

(=Kadb)      (=Ineb/Anab) 

o Ekin/ler    &  K. o Hurma/lar                              

(=el-Zera)     (=el-Tala)                                                                       

Ekin/Ekinler    &  K. Hurma/lar                            

(=Zera/Zuru)      (=Tala) 

o Hardal/lar    &  o Hurma/o Hurmalar                           

(=el-Hardel)       (=el-Nahl/el-Nahil)                                                   

Hardal/lar    &  Hurma/Hurmalar                                  

(=Hardel)       (=Nahl/Nahil) 
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o Asmakabak/lar  &  o İncir/ler         

(=el-Yaktiyn)     (=el-Tiyn)                                                                              

Asmakabak/lar  &  İncir/ler                                   

(=Yaktiyn)     (=Tiyn) 

o Zeytin/ler   &  o Mısır/lar                                    

(=el-Zeytun)      (=el-Habb)                                                                            

Zeytin/ler   &  Mısır/lar                                      

(=Zeytun)      (=Habb) 

ve böylelikle, biz tüm bu özel ilahi ürünlere/meyvalara (=ilahi kelimeler) böylece tanık olup,                        

bunun sonucunda bu tertemiz eşlere/çiftlere (=ezvacun mutehharatun) da herbir Bölümün ardından                          

en sonunda burada böylelikle kavuşup, böylece bunlarla burada benliğimizi “enfes” bir tarzda iyice beslemiş,                                     

ve bu “erdemli çalışmaları” (=salihat) kendi sonsuz kurtuluş ve mutluluğumuz için böylelikle,                                     

yüce Rabbimizin büyük inayeti ve lütfuyla, gereğince tamamlamış olacağız, yukarıdaki Ayetlerde O’nun                                  

tarafından tüm erdemli inananlara orada --o en özgün “mesel” altında-- aynen böylece tarif edilip ve akabinde 

doğrulukla böylece vadedildiği üzere. (2/23-25)  

26- Şüphesiz, Al-lah ne bir sivrisineği (=baudeten), ve ne de onun yukarısında olanı                                        

--bunun yukarısında halihazırda verilen o ürün/meyva (=semeretin) meseli-- böylece                

bir “mesel” olarak vermekten çekinmez. İşte, o inananlar -artık- bilirler ki, bu mutlaka 

Rablerinden bir Haktır; ama işte, o (bunu) inkarcılar -yine- diyecekler ki: Acaba Al-lah                        

bu “meselle” (yukarıda 23-25. Ayetlerde halihazırda verdiği o “mesel”) -gerçekte-                               

ne demek istiyor? Böylece O, bununla birçoklarını saptıracaktır (=yudillu), ve O,                    

bununla birçoklarını doğruya iletecektir (=yehdi)! Ama O, bununla sadece o hainleri                       

saptıracaktır,                                                                                                                                                             

27- onlar ki, O’nun Misakının ardından (burada vurgulanan bu en kritik Misakı hakkıyla 

idrak edebilmek için, lütfen, tekrar mutlaka ve ilkin bkz. Tevrat, Tesniye 18/18-19 & İncil, 

Yuhanna 6/27 & Kuran, Ali İmran 81-82) Al-lahın (bu) Ahdini bozacak olanlardır; ve 

dolayısıyla, onlar Al-lahın (orada) biraraya getirilmesini emrettiği --yukarıda gördüğümüz 

o ilahi “ürünleri/meyvaları” = “kelimeleri”-- kesip ayıracak olanlardır! Ve onlar 

yeryüzünde bozgunculuk yapanlardır; İşte, onlar hüsrana uğrayanlar olacaklardır!   

(Kuran-Haber 2/23-27)                                                                       

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

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

--bu enfes “ürünleri/meyvaları” da böylece-- kapsayan bir yazılı-belge olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o toplam 20 çeşit mübarek “ürünün/meyvanın,” yüce Rabbimiz 

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

akabinde bunların tam karşılıklı olarak --anlamsal, ve yapısal açıdan-- böylelikle benzeşmeli (=muteşabihen; 

lütfen, bu önemli terimi daha önceki o 2/25 Ayetinden de mutlaka hatırlayalım) toplam 10 enfes ikili/çift 

(=mesaniye) halinde --elbette yine 19 kodu altında; (74/30)-- böylece nasıl harikulade bir şekilde planlanmış 

olduklarını, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından da, ve en net olarak yine göreceğiz, birlikte:    

 

o Zeytin/ler     &    o Hurma/lar                               

(=el-Zeytunet)      (=el-Nahlet)                                                                           

Zeytin/ler      &    Hurma/lar     

(=Zeytunet)      (=Nahlet) 

……      &    ……   

……      &    …… 

 

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 doğruya                                    

iletir (=yehdi); fakat Al-lah kimi de (bu konuda o kendi hainliklerinden ötürü; lütfen,                      

bu bağlamda daha önceki o 2/26-27 Ayetlerini mutlaka hatırlayalım) saptırırsa (=yudlil), 

onlar için artık bir İletici yoktur!  

(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 kesinlikle yenilebilir, ve/veya kesinlikle hiçbir şekilde                                  

asla arzulanabilir olmadıklarından ötürü) “kusurlu” konumda kalacak olan bu toplam 4 berbat ve melun   

ürünün/meyvanın:  

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

(=Hamt)                    (=Esl) 

                      (=el-Gassak)               (=el-Zakkum) 

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                    

10 enfes ikili/çift halindeki tüm o mübarek “ürünleri/meyvaları” 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 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 (bunu) inkarcılar için; ta ki (bununla)    

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

inansınlar, ve inananlar inanç 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 -yine- 

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

-gerçekte- ne demek istiyor? İşte, 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 hiç kimse bilemez, sadece Kendisi; ve o (=yukarıda 26-30. Ayetlerde 

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

(Kuran-Haber 74/26-31)   

** İlkin, biz buradaki bu kritik Ayetlerle (74/26-31) daha önce gördüğümüz o kritik Ayetler (2/23-27 & 

39/23) arasındaki çok yakın ve kesin ilişkiyi, burada yüce Rabbimiz tarafından bunların içinde özel olarak 

kullanılıp kuvvetle vurgulanmış olan bu Öğüt (=Zikr), ve Öğütsel (=Zikra), ve hemen sonra, bununla 

dilediğini saptıracaktır (=yudillu), ve dilediğini doğruya iletecektir (=yehdi) gibi o ortak en kritik 

ifadelerden derhal görebilmiş, ve akabinde yüce Rabbimizin böylelikle tüm bu en kritik ve temel Ayetlerle de 

bize esasen işin sonunda böylece yine burada o aynı mucizevi Enfes matematiksel Planlamayı işaret edip 

haber verdiğini buradan da açıkça idrak edebilmiş olmalıyız yine, ilkin. (lütfen, bu bağlamda mutlaka ve yine 

bkz. Öz-Haber 2/23-27 = 39/23 = 74/26-31)                                                                                                                                          

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

 

O halde, yukarıda artık böylece Kuran-Haberdeki bu en kritik ve en temel Ayetleri (2/23-27 

= 39/23 = 74/26-31) böylece birlikte hatırlayıp, ve bu bağlamda burada da böylelikle netçe 

idrak ettikten sonra, şimdi artık yüce Rabbimize ait bu 19 kodlu emsalsiz Enfes Mucizeyi de 

bir sonraki sayfamızda, yine derhal ve en açık bir şekilde görüp büyük bir hayranlıkla                  

tanık olabiliriz, birlikte, şöylece:   
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          toplam                      toplam                                                         

geçiş sayısı               geçiş sayısı    

o Zeytin/ler         0     2   o Hurma/lar                      

(=el-Zeytunet)       (=el-Nahlet)                                                                           

Zeytin/ler          1     0   Hurma/lar    

(=Zeytunet)        (=Nahlet) 

 

o Kiraz/lar           1    12   o Meyva/o Meyvalar                              

(=el-Sidret)        (=el-Semeret/el-Semerat)                                       

Kiraz/lar          1     5   Meyva/Meyvalar   

(=Sidret)          (=Semeret/Semerat)                                             

Kiraz/lar           2     1   Meyva/lar                       

(=Sidr)        (=Semer) 

 

Buğday/lar         5    14   B. Meyva/Meyvalar                                  

(=Habbet)        (=Fakihet/Fevakih) 

 

o Bitki/ler          0     2   o Nar/lar                          

(=el-Nebat)          (=el-Rumman)                                                            

Bitki/ler          7     1   Nar/lar    

(=Nebat)        (=Rumman) 

 

K. Meyva/Meyvalar        2     1   Muz/lar    

(=Ceniyy/Cena)       (=Talh) 

__________________        __________________                                          

       19x…               19x…   
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          toplam                      toplam                                                         

geçiş sayısı               geçiş sayısı    

o Sebze/ler          0     2   o Üzüm/o Üzümler                        

(=el-Kadb)         (=el-Ineb/el-Anab)                                                                   

Sebze/ler          1     9   Üzüm/Üzümler   

(=Kadb)        (=Ineb/Anab) 

 

o Ekin/ler          2     0   K. o Hurma/lar                            

(=el-Zera)        (=el-Tala)                                                                       

Ekin/Ekinler         8     1   K. Hurma/lar                          

(=Zera/Zuru)        (=Tala) 

 

o Hardal/lar          0     7   o Hurma/o Hurmalar                         

(=el-Hardel)          (=el-Nahl/el-Nahil)                                                   

Hardal/lar          2    11   Hurma/Hurmalar                                

(=Hardel)          (=Nahl/Nahil) 

 

o Asmakabak/lar        0     1   o İncir/ler        

(=el-Yaktiyn)        (=el-Tiyn)                                                                              

Asmakabak/lar        1     0   İncir/ler                                  

(=Yaktiyn)        (=Tiyn) 

 

o Zeytin/ler         4     2   o Mısır/lar                                   

(=el-Zeytun)         (=el-Habb)                                                              
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Zeytin/ler         1      5   Mısır/lar                                      

(=Zeytun)         (=Habb)   

__________________        __________________                                          

       19x…               19x…   

 

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

Buruk-Meyva/lar          1      1   Acı-Meyva/lar  

(=Hamt)         (=Esl) 

 

o İrinsi-Meyva/lar          0      2   o Dikensi-Meyva/lar                 

(=el-Gassak)         (=el-Zakkum)      

İrinsi-Meyva/lar         2      1   Dikensi-Meyva/lar                          

(=Gassak)        (=Zakkum)  
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** İlk olarak, burada mutlaka şunu bilmeliyiz ki, Kuran-Haberde geçen bu terimler:                                              

“hadıren” (=yeşil; 6/99), “ruteben” (=yaş; 19/25) buradaki bu özel ilahi Planlamanın tamamen kapsamı 

dışında tutulmuştur en baştan, çünki bunlar böylelikle sadece niteleyici sıfatlardır, oradaki                                                    

o “bitkilere/meyvalara” verilen normal/genel adlar değildir, Tablodaki tüm diğerlerinin aksine/dışında.                                      

Ve sonra, bu diğer terimler: “sınvan” (=kökler; 13/4) ve “kınvan” (=incecik dallar; 6/99),                                                  

ve “acaz” (=gövdeler; 69/7), “liynet” (=kalın dallar; 59/5), “neva” (=katı çekirdekler; 6/95) yine buradaki              

bu özel ilahi Planlamanın toptan ve tamamen kapsamı dışında tutulmuştur en baştan, çünki bunlar böylelikle                                

o “ürünlerin/meyvaların” elbette asla yenilir kısımları değildir orada.  

** İkinci olarak, burada mutlaka şunu da bilmeliyiz ki, Kuran-Haberde geçen bu diğer terimler:                               

“sunbulet, sunbul, senabil” (=içinde “taneler” olarak, veya olmayarak, o sünbüller; 2/261 & …) kendisi  

böylece bu ilahi Planlamanın tamamen kapsamı dışında tutulmuş, içlerindeki o “habb, habbet” (=taneler) ise, 

bu özel ilahi Planlamaya mutlak olarak dahil edilmiştir;                                                                                                                                             

“şecer, şeceret” (=üzerinde “meyvalar” olarak, veya olmayarak, o ağaçlar; 31/27 & …) yine kendisi böylece                       

bu ilahi Planlamanın tamamen kapsamı dışında tutulmuş, üzerlerindeki o “semer, semerat” (=meyvalar) ise,                    

bu özel ilahi Planlamaya mutlak olarak dahil edilmiştir;                                                                                                                     
“hars” (=üzerinde “ekinler” olarak, veya olmayarak, o tarlalar; 21/78 & …) yine kendisi böylece                                                          

bu ilahi Planlamanın tamamen kapsamı dışında tutulmuş, üzerlerindeki o “zera, zuru” (=ekinler) ise,                           

bu özel ilahi Planlamaya mutlak olarak dahil edilmiştir; böylece yüce Rabbimizden gelen buradaki bu  

birbirini tamamlayıcı ve destekleyici bütün ve mükemmel bir mantık içinde. (=4/82)                                                                                                                             

** Üçüncü olarak, burada şunu da mutlaka bilmeliyiz ki, Kuran-Haberde geçen bu diğer terimler:                         

“mera” (=otlak; 87/4), “ebb” (=otlar; 80/31-32) buradaki bu özel ilahi Planlamanın elbette yine tamamen 

kapsamı dışında tutulmuştur en baştan, çünki bunlar sadece hayvanlara hasredilmiş “yiyecekler/bitkiler” 

olarak özellikle anılıp vurgulanmıştır böylece orada. 

** Dördüncü olarak, burada şunu da mutlaka bilmeliyiz ki, Kuran-Haberde geçen bu diğer terimler:                        

“zeyt” (=zeytin yağı; 24/35), “duhn” (=bitkisel yağ; 23/20) buradaki bu özel ilahi Planlamanın elbette yine                   

tamamen kapsamı dışında tutulmuştur en baştan, çünki bunlar sadece “sıvı” haldeki çeşitli katıklardır orada, 

bu Ayette yüce Rabbimiz tarafından bize en başta böylece özellikle vurgulanıp vadedilmiş olan                           

tüm bu “katı” haldeki (=semeretin) aksine/dışında. (X 2/25)                            

** Son olarak, burada şunu da mutlaka açıkça görüp net olarak idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda                                         

--içinde, her iki tarafta, özellikle ilkin “9”ar adet “ürün/meyva” bulunan-- o ilk kısımda, biz tüm bu                              

özgün “ürünleri/meyvaları” temelde ve öncelikle bunların oradaki o ortak son harflerine (=dişil t, ve r) göre                   

derhal denk ve kolay bir şekilde görüp eşleştirebiliyoruz, oradaki o ilk üç grupta; akabinde, oradaki o                        

son harflerinden bir önceki o ortak uzatma harflerine (=elif) göre, derhal ve kolay bir şekilde görüp 

eşleştirebiliyoruz, oradaki o dördüncü grupta; akabinde, --artık böyle bir ortak özellik kalmadığı için-- 

öncelikle ve sadece en temel anlamlarına göre, derhal ve kolaylıkla görüp eşleştirebiliyoruz, oradaki o                          

son grupta;                                                                                                                                                                                                               

ve sonra, --içinde, her iki tarafta, özellikle bu kez de “10”ar adet “ürün/meyva” bulunan-- o ikinci kısımda,                          
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biz tüm bu özgün “ürünleri/meyvaları” yine temelde ve öncelikle bunların oradaki o ortak son harflerine                      

(=b, ve a, ve l) göre, derhal denk ve kolay bir şekilde görüp eşleştirebiliyoruz, yine oradaki o ilk üç grupta; 

akabinde, oradaki o son harflerinden bir önceki o ortak uzatma harflerine (=ya) göre, derhal ve kolay bir 

şekilde eşleştirebiliyoruz, yine oradaki o dördüncü grupta; akabinde, yine --artık böyle bir ortak özellik 

kalmadığı için-- öncelikle ve sadece en temel anlamlarına göre derhal görüp böylece kolaylıkla 

eşleştirebiliyoruz, yine oradaki o son grupta.                                                                                                                                                                                                          

Ve sonra, biz yukarıdaki Tablomuzda tür/tat bakımından daha “yalın,” veya “ekşi” olan tüm o özgün 

ürünleri/meyvaları orada daima sol tarafa, ve daha “leziz,” veya “tatlı” olan tüm o özgün ürünleri/meyvaları                   

daima sağ tarafa yerleştiriyoruz.                                                                                                                                                                                                   
Ve Kuran-Haberde geçen tüm bu özgün “ürünlerin/meyvaların” tekil ve çoğul formları arasında genelde                      

çok açık/keskin bir ayırım olmadığından, biz yukarıdaki Tablomuzda, her iki tarafta, tüm bu tekil ve çoğul 

formları orada yine birbirini tamamlayıcı ve destekleyici mükemmel bir mantıkla, ve böylelikle                                

karşılıklı olarak tam bir bütünlük içinde böylece yerleştirebiliyoruz, yüce Rabbimizden böylelikle takdir ve 

tercih edilmiş olan böyle çelişkisiz ve mükemmel bu “enfes Planlama” içinde. (bu bağlamda, lütfen, ayrıca 

tekrar ve mutlaka bkz. Kuran-Haber 28/68 & 18/1-2 & 6/115-117)      
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O halde, bunun ardından, şimdi de burada, Kuran-Haberde yer alan şu en kritik ve önemli 

Ayetleri de görelim, bu bağlamda, birlikte, şöylece: 

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

24- Öyleyse görmedin mi, Al-lah şimdi size -burada- nasıl bir “mesel” veriyor:                                 

Temiz bir Kelime temiz bir Ağaç gibidir, onun kökü sabittir, ve onun dalları göktedir.                                          

25- Böylece o kendi yemişlerini/meyvalarını (=ukuleha; bu özel terim burada böylece                                 

az önce Tablolarımızda --yerleşik olarak-- açıkça gördüğümüz tüm o temiz Kelimelere = Meyvalara dair de 

yapılmış en önemli ve belirgin bir göndermedir böylece) her seferinde verir, Rabbinin izniyle!                                                                  

İşte, Al-lah bu “meselleri” insanlar için -burada- böylece veriyor, ta ki onlar bununla                                         

Öğüt alsınlar (=yetezekkerune/Zikra; bu özel terim yine yüce Rabbimiz tarafından böylelikle                                 

daima mükemmel ikililer/eşler olarak yaratılıp planlanmış olan 19 kodlu o herbir muhteşem Planlamalara                   

--burada en özellikle ve ilkin buradaki bu “enfes Planlamaya” elbette-- dair atıfta bulunan en temel bir 

terimdir yine Kitapta böylece; 74/26-31 = 39/23).                                                                                                                               

26- Ve çürük bir Kelimenin “meseli” ise: (işte, o) çürük bir Ağaç gibidir, yerin üzerinden 

sökülüp atılmış olan (=bu özel terim burada böylece az önce Tablolarımızın altında --elenmiş olarak--                      

açıkça gördüğümüz tüm o çürük Kelimelere = Meyvalara dair de yapılmış en önemli ve belirgin bir 

göndermedir yine böylece), onun için artık -orada- bir duruş/kalış yoktur! 

27- İşte, Al-lah iman edenleri böylelikle --yukarıda halihazırda böylece vurgulanmış olan-- 

o sabit kılınmış Söz ile sağlamlaştıracaktır, dünya hayatında ve ahirette; ve Al-lah ancak  

o zalimleri --bunun aleyhine-- saptıracaktır (bu kritik terimi daha önceki o 2/25-26 Ayetlerinden 

de mutlaka tekrar hatırlamalıyız, yine oradaki bununla tam aynı/benzer o en özgün “meselin” ardından  

aynen böylece vurgulanmış olarak); ve Al-lah ne dilerse yapabilir. (Kuran-Haber 14/24-27)                                                                          

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

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

60- Ve Biz sana -burada- göstermiş olduğumuz o Görüyü böylelikle ancak insanlar için bir 

Test (=Fitneten; bu özel terim yine yüce Rabbimiz tarafından böylelikle daima mükemmel ikililer/eşler 

olarak yaratılıp planlanmış olan 19 kodlu o herbir muhteşem Planlamalara --burada yine en özellikle ve ilkin 

buradaki bu “enfes Planlamaya” elbette-- dair atıfta bulunan en temel bir sıfattır yine Kitapta böylece; 

74/26-31) kıldık, ve de -akabinde- o melun Ağacı (=elŞecerete elmelunete; bu özel terim burada 

böylece yine az önce Tablolarımızın altında --elenmiş olarak-- açıkça gördüğümüz tüm o melun Meyvalara                   

--en özellikle ve ilkin  oradaki o Zakkuma-- dair de yapılmış en önemli ve belirgin bir göndermedir böylece) 
o Kuran/Okunuş (36/69) içinde! Ve Biz onları (bu Mucizelerle) aynı zamanda böylece 

korkutup-uyarıyoruz (lütfen, bu bağlamda şimdi yine mutlaka bkz. 74/31-37), ancak bu yine de                    

o inkarcıları (74/31) sadece büyük bir taşkınlıkta/küstahlıkta arttırıyor!                                        

(Kuran-Haber 17/60)                                                                                                                
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====================                                                                                                                                  

18- Ve mutlaka, Al-lah o (yahudiler & hristiyanlar & araplar & tüm milletler içindeki                    

bu: 4/162 & 5/83 & 9/99 & 62/2-4) inananlardan hoşnut oldu, onlar -şimdi-                                

o Ağacın (=elŞecereti; bu özel terim burada böylece yine az önce Tablolarımızda --yerleşik olarak-- açıkça 

gördüğümüz tüm o temiz Kelimelere = Meyvalara dair de yapılmış en önemli ve belirgin bir göndermedir 

böylece) altında seni tasdik ederlerken; ve böylece onların kalplerinde olanı bildi,                                    

ve onların üzerine bir huzur-duygusu da indirdi, ve onlara böylelikle -burada- yakın                       

bir “Başarı” lutfetti.         

19- Ve yakında alacakları o --19 kodlu-- diğer “Armağanları” da (74/26-31 = 47/17);                          

ve işte, böylece Al-lah --o sol tarafta-- en Yücedir, ve --o sağ tarafta-- en Bilgedir!                                 

(Kuran-Haber 48/18-19)          

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

 

O halde, son olarak, şimdi de burada, o büyük Peygamberlere ait şu en kritik ve önemli 

Haberleri de tekrar dikkatle görüp önemle hatırlayalım, şimdi yine bu bağlamda,                        

birlikte, şöylece:   

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

18- Rab dedi: Ben onlar için kardeşleri arasından senin gibi bir haberci çıkaracağım, ey 

Musa; ve Ben Kelimelerimi onun ağzına yerleştireceğim, ve böylece o Benim kendisine  

emrettiğimi onlara iletecektir.                                                                                                                                       

19- Ama herkim onun böylece Benim Adıma ileteceği o Kelimelerime kulak vermezse,                

Ben mutlaka onlardan bunun hesabını Şahsen soracağım! (Tevrat, Tesniye 18/18-19) 

****                                                                                                                                                                            

(Musa Peygamberin İsrail oğullarına okuyup ilettiği, ve özellikle bu Son Günler içinde onların aleyhine bir 

tanık olacağını da önemle vurguladığı bu gaybi ilahisinde/haberinde; Tesniye 31/27-30)     

1- Rab 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 çiğ gibi;                                                                                                                             

o Ekinler üzerine damlalar gibi,      o Ürünler üzerine sağanaklar gibi! 
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3- Musa Peygamber dedi: Böylece Rabbin ismini ilan ederim; öyleyse İlahımıza                                          

--bundan ötürü-- yücelik verin!                                                                                                                                                                           

4- Kayadır O; böylece mükemmeldir O’nun işleri, ve böylece O’nun tüm o “yolları” haktır.                       

Bir İlahtır O, hiç kusuru olmayan;                                                                                                                                   

böylece --o sol tarafta-- en Adildir, ve --o sağ tarafta-- en Kaimdir O!                                                                                                                           

(Tevrat, Tesniye 32/1-4)         

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

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

15- Davud Peygamber dedi: Duacıyım ki, çok yaşasın o (=yukarıdaki Ayetlerde ilkin                                  

Musa Peygamber tarafından böylece haber verilen o “Misak Elçisi” yine;                                    

böylelikle burada aynı zamanda aslen Davud Peygamberin bir torunu olacak olan);                          

Sebe diyarından “altın” bulsun, durmaksızın desteklensin, gün be gün mübarek kılınsın.                                              

16- Yerin buğdayı o vakit bolca artsın, dağ başlarında bile gelişsin.                                                                  

Böylece 

onun Meyvası iyice çoğalsın,      onun Ürünü iyice (çoğalsın),  

 libnanınki gibi!     yerin bitkisi gibi! 

(Zebur-Mezmurlar 72/15-16)  

***** 

10- Davud Peygamber dedi: Öyleyse,                                                                                                                                 

(yukarıda halihazırda haber verdiği o gelecek torunu “Misak Elçisi” vasıtasıyla yine)    

o İlah için,       o Rab için,                                                                                                                                     

o Kelimeyi öveceğim!    o Kelimeyi öveceğim!   

(Zebur-Mezmurlar 54/10)            
(*Davud Peygamberin verdiği bu tarz kritik “meseli” gaybi haberlerini daha önce Musa Peygamberin verdiği                                      

o en kritik “meseli” ana gaybi haberiyle (Tevrat, Tsny. 18/18-19 = 32/1-2) elbette yine tamamen aynı boyutta 

ve çok yakın ilişki içinde kavramalıyız her zaman.)          

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

27- İsa Peygamber dedi: O halde, yok olacak yiyecek için çalışmayın, fakat sonsuz hayat                

için olan o Yiyecek (=Rabbin ağzından çıkacak o herbir Kelime; bkz. Matta 4/4) için 

çalışın; ki size onu İnsanOğlu (=o Misak Elçisi) verecektir. Çünki Rab onun üzerine --bunu 

böylece tüm insanlığa verebilmesi için-- onaylayıcı-mührünü vurmuştur! (İncil, Yhn. 6/27) 

16- İsa Peygamber dedi: Öyleyse, siz onları (=o sahte elçileri) ise, kendi “meyvalarından” 

tanıyacaksınız! Çünki  

insanlar hiç        veya onlar hiç 

(burada halihazırda o “İnsanOğlunun”   (burada halihazırda o “İnsanOğlunun”  

 yüce Rabbimizin katından sunmuş olduğu   yüce Rabbimizin katından sunmuş olduğu  

 bu harikulade Mesaj içinde yapabildikleri gibi)   bu harikulade Mesaj içinde yapabildikleri gibi) 

Üzümler     İncirler  

toplayabilirler mi,     toplayabilirler mi,  

(o sahte elçilerin vazedip duracakları          (o sahte elçilerin vazedip duracakları                                                                                       

o değersiz Mesajlardan)     o değersiz Mesajlardan)  

o Çalılardan?     o Çırpılardan? 

(İncil, Matta 7/16) 

44- İsa Peygamber dedi: Beni gönderen Rab çekmedikçe, hiç kimse bana gelemez;                               

ve O (Rab) onu (=o Misak Elçisi yine) Son -Üçüncü- Günde (=BinYıl; lütfen, bu bağlamda bkz. 

Mzmr. 90/4) ortaya çıkaracaktır.                                                                                                                                                                  

45- Peygamberlerde şöylece yazılıdır: Onlar (=o Misak Elçisi, ve onunla beraber tüm o  

İnananlar) -orada- Rab tarafından öğretilmiş olacaklardır!                                                                                           

46- (O vakit) benim Rabbimi dinleyenler ve O’ndan öğrenenler -burada- böylece bana da 

geleceklerdir. (İncil, Yuhanna 6/44-46) 

15- İsa Peygamber dedi: Fakat o verimli toprağa düşen tohum ise;                                                                

işte, onlar o Kelimeyi duyduklarında onu derhal  

--o sol taraf için-- halis,    ve --o sağ taraf için-- salim bir kalple  

kabul edecek, ve orada böylece sabırla Meyva verecek olanlardır! (İncil, Luka 8/11-15) 

====================  
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1- Muhammed Peygamber dedi: Eğer bu dünyadan sadece bir Gün kalmış olsa, Allah                        

bu Günü mutlaka uzatacaktır; ta ki O bu -Son- Gün (=BinYıl; lütfen, bu bağlamda bkz. Hac 47)                     

içinde benim Evimden/Soyumdan bir Adamı (=o Misak Elçisi) gönderecektir! ...                                                                 

Ve o da akabinde yeryüzünü --o sol tarafta-- Dirayet, ve --o sağ tarafta-- Adalet ile 

dolduracaktır, nasıl ki o (daha önce) karmaşa ve kaosla dolu olduğu gibi! (Ebu Davud’dan)   

2- Muhammed Peygamber dedi: Benim ümmetim içinde bir Mehdi (=o Misak Elçisi yine;                        

lütfen, bu mutlak İlahi va’di ve en kritik Misakı temeliyle idrak edebilmek için, öncelikle                      

ve dikkatle Kuranda tekrar bkz. Ali İmran 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 Yemişlerini/Meyvalarını 
(=Ukuleha; Tablolarımızda açıkça gördüğümüz 19 kodlu tüm o ilahi Kelimelere = Meyvalara dair de                       

en önemli ve belirgin bir gönderme burada böylece yine; daha önceki o Ayetlerde “mesel” bağlamda 

halihazırda aynen ve açıkça Kuranda da böylelikle alenen şahit olmuş olduğumuz üzere; İbrahim 24-25) 
verecektir, ve dolayısıyla, o -orada- onlardan hiçbir şeyi esirgemeyecektir! …                                    

(İbn-i Mace’den)   

3- Muhammed Peygamber dedi: Allahın beni onunla göndermiş olduğu bu                                    

İletinin, ve İlmin, özgün “meseli” şudur ki: o, yere düşen bol bir yağmura benzer; ki               

bunun bir kısmı verimli topraktı ve böylece o yağmur suyunu gereğince tuttu, ve böylelikle 

(Tablomuzdaki o birinci kısımda da mevcut olan o) -iyi-   

Meyvaları,      ve Sebzeleri,     

                                                                                                        

bolca verdi. Ve sonra, diğer bir kısmı sertti ve yine yağmur suyunu gereğince tuttu, ve Allah 

bununla insanları hem kendileri içmeleri ve hayvanlarını suvarmaları, ve de tekrar 

(Tablomuzdaki o ikinci kısımda da mevcut olan o) Ekinleri ekebilmeleri için faydalandırdı. 

Ve sonra, diğer bir kısmı çorak topraktı, suyu gereğince tutamadı, ve dolayısıyla 

(Tablomuzdaki o sonuncu ve alt kısımda da) hiç -iyi-    

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

             Meyva 

      veremedi!                                                                                                                                                      
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İşte bu, Allahın Dinini kavrayan, ve Allahın böylece benimle, ve o diğer Peygamberlerle,                     

bu göndermiş olduğundan (=özellikle, o Son Günde/BinYılda çıkacağını daha önce                  

önemle haber verip bildirdiği o torunu Misak Elçisi zamanında ve kanalıyla) çok fayda 

kazanacak kişinin örneğidir; o bunu öğrenir, başkalarına da öğretir.                                         

Ve işte bu, onu hiç umursamayan, ve dolayısıyla O’nun böylece benimle göndermiş olduğu 

Allahın bu İletisinden (=özellikle, yine o Son Günde/BinYılda) hiç fayda kazanamayacak 

kişinin de örneğidir. (Buhari’den)     

-------         

Muhammed Peygamber dedi: O halde, şimdi burada hazır bulunan (şahit) kimseler                     

benim bu Mesajlarımı şimdi burada hazır bulunmayan (gaip) kimselere de muhakkak 

iletmelidirler. Çünki böylece şimdi burada hazır bulunan (şahit) kimseler benim bu  

Mesajlarımı nihayetinde (=yine özellikle, o Son Günde/BinYılda çıkacağını en yukarıda  

önemle haber verip bildirdiği o torunu Misak Elçisi zamanında ve kanalıyla) anlamada 

burada kendilerinden çok daha elverişli/kabiliyetli durumda olabilecek o (gaip) 

kimselere de iletmiş olabilirler! (Buhari’den)                                                     

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

 

*Ve bunun ardından, biz mutlaka tekrar o “Ata-Peygamberlerin & Musa & İsa & Davud & Muhammed 

Peygamberlerin Sözleri” dosyalarına da gidip, oradaki tüm o --buradaki bu Enfes mucizevi Planlamayı,                                 

ve daha önceki dokümanlarımızda açıkça ve detaylıca gördüğümüz tüm o diğer Devasa ve ardındaki                                  

o herbir Fevkalade mucizevi Planlamaları da yine böylece ve daima (sol & sağ taraflı) ve böylelikle 

“ikişerli/çiftli” (=mesaniye) olarak büyük hikmetle ve açıkça işaret edebilen-- en kritik ve en temel diğer                

bu tarz tüm “mesel” (=benzetmeli sembolik “örnekler” içeren) harikulade mucizevi haberlerini de böylece                 

ve tümüyle orada mutlaka görüp birer birer ve açıkça tanık olmalıyız. 

**Ve bunun akabinde, yine Kuran-Haber (2/23-27) Ayetlerine de gidip burada anılan bu çok özel ilahi Ahdin  

şimdi oradaki o daha öte ve en ileri seviyedeki o Nihai mucizevi Planlamalarda da, yüce Rabbimiz tarafından  

şimdi nasıl yine tam bir Hak olarak aynen böylece ortaya konulup, böylelikle artık --o en öte ve ileri   

seviyelere de ulaşmayı arzulayabilecek (56/10-11)-- tüm samimi inananlar için, orada da nasıl yine                                    

O’nun katından şimdi aynen ve böylece en büyük bir Lütuf ve Gerçek kılındığını da akabinde o “Öz-Okunuş” 

dosyasında mutlaka görüp yine açıkça tanık olmalıyız. 
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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 onikinci                                        

en kritik ve önemli bu “Enfes” mucizevi İlahi 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 böylelikle şahsen tanık da olmuş olacak, tüm o (Yahudilerden & Hristiyanlardan & 

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

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

kurtuluş ve mutluluğumuz için, ebeden!                                                                                                                                                               

(Lütfen, bu bağlamda tekrar ve mutlaka bkz. Kuran-Haber 2/23-26 & 39/23, 33-35 & 

74/26-40) 

                                       Metin/Misak Elçisi              

 

     

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 


