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Burada, yüce Al-lah tarafından hz. Muhammede (a.s.) öğretilip hediye edilmiş olan o mübarek 
“Ezanda” saklı olan 19 kodlu, en muazzam “Simetrik Mucizeye” tanık olacağız birlikte.                                       
Hz. Muhammed (a.s.) bu mübarek “Ezanın” sözlerini doğduğu vakit torunu hz. Hasanın (r.a.)  
sağ kulağına da özellikle okuyarak onun hakkında orada şöyle buyurmuştur:      

=====                                                                                                                                                   
Benim soyumdan (böylece bu hz. Hasanın r.a. kanalından) bir “Adam” (=en başta böylece                
Kuranda da açıkça haber verilmiş olan bu “Misak Elçisi/MESAJI”na dair bir atıftır; bkz.                      
Ali Đmran 81 = Ahzap 7-8) gelecektir; ve o, (yüce Al-lah tarafından) sizin bu Peygamberinizin 
ismiyle (=yani “Muhammed” ismiyle de; bkz. Fetih 29) isimlendirilecektir.                                               
Ve o, “huluk” (=yani Kuran teksti/ahlakı; bkz. Kalem 4) açısından bana benzer olacak, ve ama 
“halk” (=yani Kuran şeriatı/emri; bkz. Kasas 68 = Ahzap 36) açısından bana benzer 
olmayacaktır.  

(Ebu Davud’dan)                                                                                                                                                               
=====  

O halde, işte şimdi burada, hz. Muhammedin (a.s.) o --hz. Hasan (r.a.) kanalından-- beklenen 
torunu mehdi Muhammed (=yani en başta böylece Kuranda da müjdelenmiş olan bu “Misak 
Elçisi/MESAJI;” bkz. Ali Đmran 81 = Ahzap 7-8) burada böylece şerefli atası hz. Muhammedin 
(a.s.) o mübarek “Ezan” sesinin yankısını --nesiller ardından-- böylece burada kendi sağ 
kulağında da işiterek, böylece bu mübarek “Ezanda” saklı olan 19 kodlu, o en muazzam 
“Simetrik Mucizeyi,” yüce Al-lahın izni ve lütfuyla, tüm insanlığa apaçık olarak sunacaktır, 
şimdi bu Son Çağda (=Ahir Zamanda).         
(*Ve burada, hz. Muhammedin (a.s.) hayatı boyunca Namazlarını sadece ardarda tam “19” gün 
hızlandırıp vurgulayarak, ve Mekkedeki o putperest ve saldırgan Araplara karşı ardarda tam  
“19” gazaya iştirak ederek (bkz. Buhari), böylece bu iki “19” sayısını --buradaki Tablolarda,               
o sol ve o sağ taraf için-- 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, herşeyden evvel.)   

O halde, işte şimdi burada, hz. Muhammedin (a.s.) bu beklenen torunu mehdi Muhammede ve 
şimdi böylece doğrulukla onu izleyecek tüm salih Müslümanlara (bkz. Kuran-Haber 3/31 & 
47/2) böylelikle özel olarak miras bırakmış olduğu bu mübarek “Ezanın” sözlerini açıkça idrak 
edelim aşağıda en ilkin, şöylece: 

  

 



Ezan Mucizesi           2   
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Al-lahu ekber        Al-lahu ekber                                                  
(Al-lah büyüktür)       (Al-lah büyüktür) 

Al-lahu ekber        Al-lahu ekber                                                  
(Al-lah büyüktür)       (Al-lah büyüktür) 

Eşhedu en la ilahe      Eşhedu en la ilahe                    
illa Al-lah        illa Al-lah                                                             
(Tanıklık ederim ki, Al-lahtan başka    (Tanıklık ederim ki, Al-lahtan başka                                                  
ilah yoktur)         ilah yoktur)     

Eşhedu enne Muhammeden     Eşhedu enne Muhammeden                                                   
resulu Al-lah       resulu Al-lah                                                         
(Tanıklık ederim ki, Muhammed     (Tanıklık ederim ki, Muhammed   
Al-lahın elçisidir)       Al-lahın elçisidir)   

Hayye ala elSalat       Hayye ala elSalat                                  
(Haydi gelin Destekleyişe)     (Haydi gelin Destekleyişe) 

Hayye ala elFelah       Hayye ala elFelah                                     
(Haydi gelin Mutluluğa)      (Haydi gelin Mutluluğa) 

Al-lahu ekber        Al-lahu ekber                                                   
(Al-lah büyüktür)       (Al-lah büyüktür) 

 

 

LA ĐLAHE ĐLLA AL-LAH !             
(AL-LAHTAN BA ŞKA ĐLAH YOKTUR) 
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O halde, burada şimdi, Kuran-Haberde yüce Rabbimiz tarafından böylelikle en Bilgece ve                  
hikmetlice anılıp zikredilmiş olan o mübarek “Ezanın” tüm bu en özgün kelimelerini                     
aşağıda tüm Kuran-Haber boyunca --Bölüm/Ayet numaralarıyla-- böylece birer birer görelim,            
en ilkin:  

Al-lah, lil-lah   (=Öz-Đlah)                           
toplam 2698 kez anılmış 

(*Bu en özgün kelimelerin: Al-lah, lil-lah tüm Kuran-Haber boyunca böylelikle en Bilgece ve                  
hikmetlice anılmış olduğu yerleri en açık bir tazda ve bütünüyle görüp idrak edebilmek için, 
lütfen, şimdi “Devasa Bir Mucize 1” dosyasına bakınız.)   

ekber (=büyük)             
toplam 19 kez anılmış  

2/217    6/78  29/45  68/33        
2/217    9/72  34/3          
2/219    10/61  39/26          
3/118    16/41  40/10          
4/153    17/21  40/57          
6/19  17/21  43/48 

eşhedu (=tanıklık ederim)            
toplam 1 kez anılmış 

6/19 

ilah, ilahen (=ilah)            
toplam 95 kez anılmış 

2/133    6/106  16/51  27/26  40/3  7/138    
2/163    7/59  18/110  27/60  40/37  7/140    
2/163    7/65  20/8  27/61  40/62  9/31    
2/255    7/73  20/14  27/62  40/65  15/96    
3/2     7/85  20/88  27/63  41/6  17/22    
3/6     7/158  20/98  27/64  43/84  17/39    
3/18     9/31  21/25  28/38  43/84  18/14    
3/18     10/90  21/29  28/38  44/8  23/117    
3/62     11/14  21/87  28/70  47/19  25/68     
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4/87      11/50  21/108  28/71  52/43  26/29    
4/171     11/61  22/34  28/72  59/22  26/213    
5/73      11/84  23/23  28/88  59/23  28/88    
5/73      13/30  23/32  35/3  64/13  38/5    
6/19    14/52  23/91  37/35  73/9  50/26    
6/46    16/2  23/91  38/65  114/3  51/51    
6/102  16/22  23/116  39/6  2/133 

 

Muhammed, Ahmed (=Al-lah tarafından, Kendisine yaptığı hizmetten ötürü, “Övülmüş kul”)  
toplam 5 kez anılmış 

3/144    47/2  61/6          
33/40  48/29 

 

resul, resulen (=elçi)             
toplam 80 kez anılmış 

2/87    9/81  26/178  61/5  3/164  42/51    
2/101    9/120  33/21  61/6  4/79  62/2    
3/81    10/47  33/40  61/6  16/36  65/11    
3/144    13/38  33/53  63/1  17/15  73/15    
3/183    14/4  36/30  63/5  17/93  73/15    
4/64     15/11  40/78  63/7  17/94      
4/157    16/113  43/29  69/10  17/95      
4/171    19/19  43/46  69/40  19/51      
5/70     21/25  44/13  72/27  19/54      
5/75     22/52  44/17  81/19  20/134      
7/61     26/16  44/18  91/13  23/32      
7/67    26/107  48/29  98/2  25/41      
7/104    26/125  49/3  2/129  28/47      
7/158    26/143  49/7  2/151  28/59      
9/61  26//162 51/52  3/49  40/34 
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elSalat, lilSalat (=Destekleyiş/Namaz)           
toplam 65 kez anılmış 

2/3    4/77  5/55  9/53  19/55  27/3  58/13  
2/43    4/101  5/58  9/71  19/59  29/45  62/9  
2/45     4/102  5/91  10/87  20/14  29/45  62/10  
2/83     4/103  5/106  11/114  20/132  30/31  73/20  
2/110    4/103  6/72  13/22  21/73  31/4  98/5  
2/153    4/103  7/170  14/31  22/35  31/17    
2/177    4/142  8/3  14/37  22/41  33/33    
2/238    4/162  9/5  14/40  24/37  35/18    
2/277    5/6  9/11  17/78  24/56  35/39    
4/43     5/12  9/18  19/31  24/58  42/38  
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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 bu mübarek “Ezanın” bu en özgün kelimelerini de böylece-- kapsayan bir Yazılı Belge                    
olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra bu mübarek “Ezanın” oradaki tüm bu en özgün kelimelerinin yüce Rabbimiz tarafından                    
tüm Kuran-Haberde 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:   

Al-lahu ekber                &   Al-lahu ekber                                                                      
(Al-lah büyüktür)      (Al-lah büyüktür) 

Al-lahu ekber                &   Al-lahu ekber                                                                           
(Al-lah büyüktür)      (Al-lah büyüktür) 

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

  

Rablerinden korkanların bundan ötürü derileri ürperir, sonra onların derileri ve kalpleri yatışır 
Al-lahın (bu) Öğütü (=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 Tablodaki tüm o diğer normal ve mükemmel isim, fiil, 
sıfatlar konumunda olmadıklarından, ancak sadece olumsuzluk ve vurgu eki veya edatlar konumunda olduklarından 
ötürü)-- burada bu açıdan bariz şekilde farklı ve “kusurlu” konumda kalacak olan tüm bu karşılıklı terimlerin:  

                 --------------------------------------          &              ---------------------------------------                                                             
en la          en la                              
illa               illa        
enne                        enne            
ala          ala                                                                                                                

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 o mübarek 
“Ezanın” o toplam “7” mükemmel ikili /çift  halindeki tam karşılıklı tüm o en özgün kelimelerini --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 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 kuşku duymasınlar,  
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= ama --bunların arasında-- o kalplerinde bir hastalık olanlar ve o 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 Öğütseldir (=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 Öğüt (=Zikr), ve Öğütsel (=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 edebilmiş olmalıyız yine, en ilkin. (lütfen, bu bağlamda şimdi, ayrıca ve hem de yine 
bkz. Kuran-Haber 39/23 = 74/26-31)                                                                                                                                          

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

 

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

Al-lah       2698 2698    Al-lah    
(Öz-Đlah)           (Öz-Đlah) 

ekber          19   19    ekber    
(büyük)            (büyük) 

 

Al-lah       2698 2698    Al-lah      
(Öz-Đlah)           (Öz-Đlah)   

ekber          19   19    ekber       
(büyük)            (büyük)      

 

eşhedu                1    1    eşhedu   
(tanıklık ederim)            (tanıklık ederim)     

ilah             95   95    ilah    
(ilah)             (ilah) 

Al-lah       2698 2698    Al-lah    
(Öz-Đlah)             (Öz-Đlah)   

 

eşhedu                1    1    eşhedu       
(tanıklık ederim)            (tanıklık ederim)     

Muhammed         5    5    Muhammed   
(Övülmüş kul)          (Övülmüş kul) 

resul         80   80    resul    
(elçi)            (elçi) 

Al-lah       2698 2698    Al-lah    
(Öz-Đlah)               (Öz-Đlah)     
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hayye         0   0    hayye    
(haydi)           (haydi)   

el-Salat        65  65    el-Salat   
(öz-Destekleyiş)          (öz-Destekleyiş) 

 

hayye         0   0    hayye    
(haydi)           (haydi)   

el-Felah      0   0    el-Felah   
(öz-Mutluluk)          (öz-Mutluluk) 

 

Al-lah                 2698  2698    Al-lah    
(Öz-Đlah)           (Öz-Đlah) 

ekber         19    19    ekber    
(büyük)            (büyük) 

 ______________     ______________                                          

          19x…         19x…   

  O HALDE, 

LA  ĐLAHE  ĐLLA  AL-LAH!              
(AL-LAHTAN BA ŞKA ĐLAH YOKTUR) 
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** Burada ilkin, şunu açıkça görüp idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda böylece (Al-lah, lil-lah)              
ve sonra (el-salat, lil-salat) ve (el-felah, lil-felah) formlarını, ve akabinde (ilah, ilahen) ve (resul, resulen) 
formlarını böylelikle yine hep paralel, dosdoğru ve çelişkisiz bir tarzda doğrulukla hesaba almaktayız,  
her iki tarafta da, en başta. (Lütfen, bu bağlamda şimdi, mutlaka bkz. Kuran-Haber 4/82 & 18/1-2)                                                   
Ve sonra, “Ahmed” ismini “Muhammed” ismiyle beraber doğrulukla hesaba alıyoruz, çünki bunlar 
tamamen aynı kökten (=yani  “ha me de” kökü) gelen ve tamamıyla aynı anlamda olan ayrılmaz  
isimlerdir. (Lütfen, bkz. Kuran-Haber 61/6 & 3/144 & 33/40 & 47/2 & 48/29) 

** Đkinci olarak, burada şunu da açıkça görüp farketmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda,                                        
hz. Muhammedin (a.s.) bizlere böylece özel olarak miras bırakmış olduğu bu mübarek “Ezanda” 
böylelikle esasen tam “7” çift beyanat vardır (lütfen, bu bağlamda en ilkin hem de yine bkz. sh. 2)! 
Dolayısıyla, bu durum yüce Rabbimizin yine bu açıdan bu en önemli ve kritik Ayette (=15/87) böylelikle 
açıkça vurgulayarak, şimdi hz. Muhammedin (a.s.) bu beklenen torunu mehdi Muhammede (=yani                     

en başta böylece Kuranda da açıkça haber verilmiş olan bu “Misak Elçisi/MESAJI;” bkz.                     
Ali Đmran 81 = Ahzap 7-8) ve onunla birlikte burada böylece Al-laha gönülden iman edecek olan 
tüm salih Müslümanlara (bkz. Kuran-Haber 2/285 & 47/2 & …) bağışlamış olduğu böyle                    
en büyük bir Lütuftur burada. (bkz. Kuran-Haber 15/87)      

** Üçüncü olarak, burada şunu da açıkça görüp farketmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda yine bu 
konudaki bu en temel Ayetler (=74/28-30) gereği, o her iki tarafta da tüm bu olumsuzluk ve vurgu ekleri 
ve edatlar (=en la, illa, enne, ala) böylece doğrulukla “dışlandı” ve “elendiler,” en baştan. (Bunun için, 
lütfen, hem de tekrar bkz. sh. 7)   

** Son olarak, burada şunu da mutlaka görüp açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda yer alan 
bu mübarek “Ezanda” çift değil, fakat tek olarak beyan edilen sadece tek bir beyanat (=yani en sondaki 
bu: LA ĐLAHE ĐLLA AL-LAH: AL-LAHTAN BA ŞKA ĐLAH YOKTUR) beyanatı vardır.                                 
O halde, biz oradaki bu en son, en önemli ve kritik beyanatı burada şu anlamda algılamalıyız, en başta:                          
Yukarıda yer alan bu mübarek “Ezandaki” bu 7 çift beyanatı (bu “19” kodlu, en muazzam “Simetrik 
Planlama” içinde böylece takdir edip yaratmış olan) AL-LAHTAN BAŞKA (şimdi --ezelden ebede 
kadar-- bunun bir benzerini takdir edip yaratabilmiş veya yaratabilecek olan hiçbir) ĐLAH YOKTUR!  
(Bu bağlamda, lütfen, şimdi mutlaka bkz. Kuran-Haber 15/87 = 17/88 & 14/52)         
Ve burada ayrıca şunu da mutlaka farketmeliyiz ki, eğer yukarıdaki bu en son ve en kritik beyanatta yer 
alan bu iki en özgün ismi (=yani ĐLAH ve de AL-LAH ismi) yine, orada en baştan beri izlediğimiz o aynı, 
dosdoğru ve değişmez prensipler üzere, yukarıdaki Tablomuzda o sol ve o sağ tarafa böylece 
yerleştirecek olsaydık, bu iki en özgün kelimenin de Kuran-Haberde toplam geçiş sayıları yine 19un 
tamkatı olduğundan (=95 ve de 2698 olarak) yine herşey böylelikle bu durumda dahi tam, kusursuz ve 
mükemmel olarak tastamam planlanmış konumdadır, en Bilge ve hikmetli olan yüce Rabbimiz tarafından. 
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=====                                                                                                                                                  
Hz. Muhammed (a.s.) şöyle buyurdu: Eğer bu dünyadan sadece bir Gün kalmış olsa, Al-lah o 
Günü mutlaka uzatacak, ve o -Son- “Günde” (=yani “Çağda/BinYılda;” bunun için, lütfen, bkz. 
Hac 47) benim Evimden (=yine o hz. Hasanın r.a. kanalıyla) bir “Adam” (en başta böylece 
Kuranda da açıkça haber verilmiş olan bu “Misak Elçisi/MESAJI”na dair bir atıftır yine; bkz.                      
Ali Đmran 81 = Ahzap 7-8) gönderecektir!                 

Hz. Muhammed (a.s.) şöyle buyurdu: Benim soyumdan (=böylece yine o hz. Hasanın r.a. 
kanalıyla) bir “Adam” (yine bu “Misak Elçisi/MESAJI”na dair bir atıftır böylece; bkz.                              
Ali Đmran 81 = Ahzap 7-8) gelecektir; ve o, (yüce Al-lah tarafından) sizin bu Peygamberinizin 
ismiyle (=yani “Muhammed” ismiyle de; bkz. Fetih 29) isimlendirilecektir. Ve o, “huluk” (=yani 
Kuran teksti/ahlakı; bkz. Kalem 4) açısından bana benzer olacak, ve ama “halk” (=yani Kuran 
şeriatı/emri; bkz. Kasas 68 = Ahzap 36) açısından bana benzer olmayacaktır.  

(Ebu Davud’dan)                                                                                                                                                             
=====                                                                                                                                                                                                                                                         

O halde, işte şimdi burada, hz. Muhammedin (a.s.) o --hz. Hasan (r.a.) kanalından-- beklenen 
torunu mehdi Muhammed (=yani en başta böylece Kuranda da müjdelenmiş olan bu “Misak 
Elçisi/MESAJI;” bkz. Ali Đmran 81 = Ahzap 7-8) burada böylece şerefli atası hz. Muhammedin 
(a.s.) o mübarek “Ezan” sesinin yankısını --nesiller ardından-- böylece burada kendi sağ 
kulağında da işiterek (bu bağlamda, lütfen, mutlaka tekrar bkz. sh. 1) böylece bu mübarek 
“Ezanda” saklı olan “19” kodlu, bu en muazzam “Simetrik Mucizeyi,” yüce Al-lahın izni ve 
lütfuyla, tüm insanlığa apaçık olarak sunmuştur, bu Son “Günde” (=yani Son “Çağda/BinYılda;” 
bkz. yukarıdaki o ilk Nebevi Hadis)                        

Dolayısıyla, yüce Rabbimiz burada daha önceki tüm o “19” kodlu, en muhteşem “Simetrik 
Mucizelerin” herbirinin, ve burada “19” kodlu, bu en muazzam “Ezan Mucizesinin” de 
böylelikle hep birlikte ve her daim burada tespit edilip tüm insanlığa açıkça sunulmuş olduğu              
bu “Kuran-Haber” (=yani Arapça orjinali: “El-Haberu”) tekstinin en temeldeki bu mutlak 
doğruluğunu ve güvenilirliğini böylece burada açıkça ve kesin bir şekilde bir kez daha 
onaylamıştır. (Bu bağlamda, lütfen, şimdi ayrıca ve yine mutlaka bkz. Kuran-Haber 98/2-3)     
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Ve hz. Muhammed (a.s.) böylece --(daha dünya kurulmazdan evvel yüce Al-lahın huzurunda 
vermiş olduğu bu “Misak” üzere)-- bu beklenen torunu mehdi Muhammede (=yani en başta 
böylece Kuranda da açıkça haber verilmiş olan bu “Misak Elçisi/MESAJI”na; bkz. Ali Đmran 81 
= Ahzap 7-8) böylece iman edip tam desteğini vermiş, ve şimdi yüce Al-lah tarafından torununa 
verilmiş olan bu “Kuran-Haber” (=yani Arapça orjinali: “El-Haberu”) tekstinin en temeldeki                
bu mutlak doğruluğunu ve güvenilirliğini --(yukarıdaki o ikinci Hadisinde, bu beklenen 
torununun kendisine “huluk” (=yani Kuran teksti/ahlakı) açısından tıpatıp aynı değil, ancak 
esasen benzer olacağını da özellikle vurgulayarak)-- böylece burada açıkça ve kesin bir şekilde 
bir kez daha onaylamıştır. (Bu bağlamda, lütfen, şimdi ayrıca ve mutlaka Kuran-Haberde                   
Giriş bölümünü görmeliyiz.)         

Ve bu beklenen “Misak Elçisi/MESAJInın” diğer şerefli atası (bu hususta, lütfen, en başta                
hem de bkz. “Haşmetli Bir Mucize” dosyası) hz. Davud (a.s.) aşağıdaki bu gaybi haberleriyle                
bu beklenen torunu mehdi Muhammede (=yani en başta yine böylece Kuranda da açıkça haber 
verilmiş olan bu “Misak Elçisi/MESAJI”na; bkz. Ali Đmran 81 = Ahzap 7-8) böylece iman edip 
tam desteğini vermiştir, en baştan beri:                                                                                                         

19- 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/MESAJI” üzerine burada böylece Matematik ve Bilimsel 
boyutuyla yeni bir Kitap olarak yüce Al-lah tarafından böylece 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!   
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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)     

  

                                                Metin, Misak Elçisi 
                         Ekim 2012 


