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Giriş            1   

______________________________________________________________________________________________________________________________   

 

            TAM BİR “HESAPLAMA!”    

       (55/5 = 16/12 = 12/4) 

Burada, yine Kuran-Haberde, yüce Rabbimizin bu kez de bu önemli gök objelerini    

(=Güneş ve Ay & Gece ve Gündüz & Yıldızlar ve Gezegenler) ilkin nasıl böylece burada                   

özel olarak anıp böylelikle en Bilgece ve en Üstünce 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 harika “göksel  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 mucizevi “göksel Planlamasında” da yine 

aynen ve böylece kullanarak, böylelikle burada bize yine gayet kritik şu Mesajları da                      

en sonunda böylece önemle hatırlatıp iletmiş olacaktır:    

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

28- Böylece, O Al-lah onların (o Elçilerin) böylelikle Rablerinden gelen o Mesajları kesin 

olarak ilettiklerini bilecektir, ve O böylece onların yanında olanları kuşatmıştır;                                                   

ve O böylece her dilenen-şeyi adet olarak (=adeden) tastamam saymıştır (=ehsa)!                                                                      

(Kuran-Haber 72/28)  

*******                                                               

27- Fakat onlar hiçbir hesabı (=hisaben) ummaz oldular,                                                                 

28- Ve böylece bu --hesapsal/matematiksel-- İşaretlerimizi şimdi tam bir yalanlamayla 

yalanladılar!                                                                                                                                                                    

29- Ama her dilenen-şey, işte, Biz onu tastamam saydık (=ehseynahu) böylece bir                                       

Yazılı-Kayıt (=Kitaben) içinde/olarak!  

(Kuran-Haber 78/27-29)                                                                                       

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

görelim, en önce: 

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

5- o Güneş (=el-Şems) ve o Ay (=el-Kamer) tam bir hesaplama (=bihusbanin) iledir!      

(Öz-Haber 55/5) 

******* 

12- ve O, sizin için boyun eğdirdi o Geceye (=el-Leyl) ve o Gündüze (=el-Nehar),                                

ve o Güneşe (=el-Şems) ve o Aya (=el-Kamer);                                                                                              

ve --bunun ardından-- o Yıldızlara (=el-Nucum) da boyun eğdirilmiştir, O’nun emriyle.                                          

Şüphesiz, bunda mutlak --hesapsal/matematiksel-- İşaretler vardır, (bunu) akledebilecek 

bir topluluk için! (Öz-Haber 16/12)                                                                                                                 

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

O halde, yukarıda bu bağlamdaki en kritik ve temel bu Ayetlere binaen, şimdi                                   

yüce Rabbimizin orada önemle vurguladığı bu tam hesabı (=bihusbanin), ve böylece                    

bu mutlak --hesapsal/matematiksel-- İşaretleri (=leAyatin) gereğince akledip net olarak 

bulabilmemiz için, yukarıda özellikle anılan tüm bu özgün göksel objeleri --bu konudaki              

bu en temel Ayete (=39/23) binaen yine, elbette-- “ikişerli/çifterli” (=mesaniye) olarak,  

en mantıki ve tam uyumlu şekilde yerleştirmeliyiz aşağıda, en ilkin, şöylece:  

    o Ay (=el-Kamer),         o Güneş (=el-Şems), 

    o Gece (=el-Leyl),        o Gündüz (=el-Nehar), 

    o Yıldızlar (=el-Nucum),                  “?” 

O halde, yukarıdaki bu “Yıldızlar” (=el-Nucum) karşısına neyi yerleştirmemiz gerektiğini 

gereğince idrak edebilmemiz için, aşağıdaki bu ilgili kritik Ayetleri görmeliyiz şimdi de, 

ilkin, böylece:  

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

2- ve o Yıldızlar (=el-Nucum) saçıldığı zaman! (Öz-Haber 81/2) 

2- ve o Gezegenler (=el-Kevakib) savrulduğu zaman! (Öz-Haber 82/2)      

====================    
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O halde, yukarıdaki bu “Yıldızlar” (=el-Nucum) karşısına şimdi artık böylece net olarak                

bu “Gezegenler” (=el-Kevakib) yerleştireceğiz, böylece:   

    o Yıldızlar (=el-Nucum),        o Gezegenler (=el-Kevakib), 

Fakat şimdi, yukarıdaki o Gece (=el-Leyl) ve o Gündüz (=el-Nehar), ve akabinde                                  

o Yıldızlar (=el-Nucum), böylelikle yukarıda en başta ve bu bağlamda en özellikle  

vurgulanmış olan o Ay (=el-Kamer) ve o Güneş (=el-Şems) ile birlikte, daha sonra bu aynı 

Ayet içinde vurgulanıp böylelikle bunlara --hesapsal/matematiksel bağlamda-- böylece               

ve özellikle eklenmişken (55/5 = 16/12), o halde, bu “Gezegenler” (=el-Kevakib)                      

nerede ve nasıl bu denkleme yine böylece ve özellikle eklenmiş olabilir?         

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

4- ve Yusuf babasına dedi: Ey babacığım, şüphesiz ben rüyamda onbir Gezegeni 

(=Kevkeben), ve o Güneşi (=el-Şems) ve o Ayı (=el-Kamer) gördüm; ben onları                            

benim önümde secde ederlerken gördüm! (Öz-Haber 12/4)                                                                 

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

O halde, biz artık yukarıdaki tüm bu Ayetlerde, yüce Rabbimiz tarafından böylece peş peşe 

bildirilip vurgulanmış olan bunlardaki bu tam hesabı (=bihusbanin), ve böylece bu mutlak                                            

--hesapsal/matematiksel-- İşaretleri (=leAyatin) --daha önceki dokümanlarımızda tanık 

olduğumuz, O’nun tüm o muhteşem Planlamalarındaki o asla değişmez, basit ve dosdoğru 

ilahi kural ve prensipleri doğrultusunda-- burada da aynen ve şöylece arayıp, akabinde, 

umulur ki, artık böylece en net olarak bulabilecek olmalıyız:   

o Ay (=el-Kamer),         o Güneş (=el-Şems),                                                           

Ay (=Kamer),         Güneş (=Şems), 

o Gece (=el-Leyl),        o Gündüz (=el-Nehar),                                                      

Gece (=Leyl),        Gündüz (=Nehar), 

o Yıldızlar (=el-Nucum),         o Gezegenler (=el-Kevakib),                                     

Yıldız/lar (=Necm),         Gezegen/ler (=Kevkeb), 

** Burada, lütfen, şunu mutlaka iyice dikkat edip açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki bu bağlamda en temel 

ve kritik bu ilk Ayette (=16/12) ilkin “el-Nucum” olarak vurgulandığı için, bunun karşısına derhal bunun                 

tam dengi ve karşılığı olan “el-Kevakib” yerleştirdik, ilk olarak; ve akabinde, bu bağlamda en temel ve kritik               

bu ikinci Ayette (=12/4) “Kevkeb” olarak vurgulandığı için, bunun karşısına bu kez de bunun tam karşılığı ve 

dengi olan “Necm” yerleştirerek böylece doğrulukla devam ettik, ikinci olarak, yukarıdaki bu son şıkta.    
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O halde, şimdi de burada yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bu mucizevi 19 kod & sistemini 

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

hatırlayalım aşağıda, şimdi bu bağlamda: 

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

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

--bu “göksel objeleri” de böylece-- kapsayan bir yazılı-belge olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o toplam 6 özgün Göksel Objenin, yüce Rabbimiz tarafından                        

tüm Kuran-Haberde nasıl böylece en Üstün ve en Belgin bir tarzda, ve en isabetli ve en uygun sayılarda 

kullanılıp, akabinde bunların tam karşılıklı olarak --anlamsal ve yapısal açıdan-- böylelikle benzeşmeli 

(=muteşabihen) toplam 3 gruptaki ikili/çift (=mesaniye) halinde --elbette yine 19 kodu altında--                           

böylece nasıl harika bir şekilde planlanmış olduklarını, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından da ve netçe 

göreceğiz, birlikte:                                                                          

o Ay (=el-Kamer)          &  o Güneş (=el-Şems)                                                           

Ay (=Kamer)           &      Güneş (=Şems) 

o Gece (=el-Leyl)         &  o Gündüz (=el-Nehar)                                                       

Gece (=Leyl)          &      Gündüz (=Nehar) 

o Yıldızlar (=el-Nucum)        &    o Gezegenler (=el-Kevakib)                                     

Yıldız/lar (=Necm)         &      Gezegen/ler (=Kevkeb)                                                                             

 

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

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

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

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

(=yudlil), onlar için artık bir İletici yoktur! (Öz-Haber 39/23)                                                                                                

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

26- Al-lah dedi: Öyleyse, Ben de (şimdi) onu Söküp-Atıcıya sokacağım!                                       

27- Peki sana ne bildirdi, nedir o Söküp-Atıcı!                                                                                                

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

O baki-bırakmaz,        ve O sağlam-komaz, 

               (ve ardından, sunar)                                                                                                              

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

           Tablolar                                                                                                                                 

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

                                tüm insanlık için.                                                                                                                                                          

30-               Onun üzerinde (kodlanmıştır) “19!”  

 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o (çünki onlardan birisi, sağ tarafta, normal Gündüz anlamında değil, 

sadece bir Aydınlık anlamında kullanılmış; ve akabinde, onlardan birisi, sol tarafta, normal Gece anlamında 

değil, sadece bir Karanlık anlamında kullanılmış olduklarından ötürü) bu açıdan burada “kusurlu” konumda 

kalacak olan:   

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

leyl (=karanlık)           neher (=aydınlık) 

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                    

3 grup ikili/çift halindeki Göksel Objeleri bu bağlamda böylece tam ve mükemmel şekilde --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 halde netçe 

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

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

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

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

inansınlar, ve inananlar 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 

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

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

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

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

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

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

(Öz-Haber 74/26-31)   

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

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

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

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

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

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

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

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

 

O halde, şimdi burada yine ilkin, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde böylece                       

özel olarak anılıp zikredilmiş olan tüm bu özgün Göksel Objeleri aşağıda                                               

tüm Kuran-Haber boyunca --Bölüm/Ayet numaralarıyla-- yine böylece ve netçe görelim,               

ve ardından bu harika “göksel Planlamaya” da en açık haliyle tanık olalım, akabinde, 

birlikte.    

el-Kamer (=o Ay)                                                                                                                                    

toplam 26 kez anılmış; 

6/77  13/2  29/61  39/5  71/16  91/2    

6/96    14/33  31/29  41/37  74/32      

7/54    16/12  35/13  41/37  75/8      

10/5    21/33  36/39  54/1  75/9      

12/4  22/18  36/40  55/5  84/18 

Kamer (=Ay)                                           

toplam 1 kez anılmış; 

25/61                                                                                           



Göksel Mucize           7 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

el-Şems (=o Güneş)            

toplam 32 kez anılmış; 

2/258   13/2  18/90  29/61  41/37  81/1    

6/78    14/33  20/130 31/29  41/37  91/1    

6/96    16/12  21/33  35/13  50/39      

7/54    17/78  22/18  36/38  55/5      

10/5    18/17  25/45  36/40  71/16      

12/4  18/86  27/24  39/5  75/9 

Şems (=Güneş)            

toplam 1 kez anılmış; 

76/13 

 

el-Leyl (=o Gece)            

toplam 73 kez anılmış; 

2/164   10/6  17/78  27/86  39/5  73/2   93/2  

2/187   10/27  17/79  28/71  39/5  73/6    

2/274   10/67  20/130 28/73  39/9  73/20    

3/27    11/81  21/20  30/23  40/61  73/20    

3/27    11/114 21/33  31/29  41/37  74/33    

3/113   13/3  21/42  31/29  41/38  76/26    

3/190   13/10  22/61  34/33  45/5  78/10    

6/13    14/33  22/61  35/13  50/40  81/17    

6/60    15/65  23/80  35/13  51/17  84/17    

6/76    16/12  24/44  36/37  52/49  89/4    

6/96    17/12  25/47  36/40  57/6  91/4    

7/54  17/12  25/62  37/138 57/6  92/1    

Leyl (=Gece)             

toplam 5 kez anılmış; 

10/24   44/23  76/26          

17/1  71/5 
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el-Nehar (=o Gündüz)            

toplam 53 kez anılmış; 

2/164   10/45  21/20  28/72  39/5  78/11    

2/274   10/67  21/33  28/73  39/5  91/3     

3/27    11/114 21/42  30/23  40/61  92/2    

3/27    13/3  22/61  31/29  41/37      

3/72    13/10  22/61  31/29  41/38      

3/190   14/33  23/80  34/33  45/5      

6/13    16/12  24/44  35/13  57/6      

6/60    17/12  25/47  35/13  57/6      

7/54    17/12  25/62  36/37  73/7      

10/6  20/130 27/86  36/40  73/20 

Nehar (=Gündüz)            

toplam 4 kez anılmış; 

10/24   10/50   46/35  71/5           

 

el-Nucum (=o Yıldızlar)           

toplam 9 kez anılmış; 

6/97    16/12  37/88  56/75  81/2      

7/54    22/18  52/49  77/8        

       

el-Kevakib (=o Gezegenler)           

toplam 2 kez anılmış; 

37/6    82/2             

Kevkeb (=Gezegen/ler)            

toplam 3 kez anılmış; 

6/76  12/4  24/35 
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O halde, bunun ardından, şimdi burada artık bu 19 kodlu göksel Mucizeye de aşağıda                      

en açık haliyle, böylelikle birlikte netçe tanık olalım: 

 

                              toplam      toplam                

               geçiş sayıları           geçiş sayıları   

o Ay (=el-Kamer)           26       32     o Güneş (=el-Şems)                                                         

Ay (=Kamer)            1          1          Güneş (=Şems)                                                       

 

o Gece (=el-Leyl)          73       53     o Gündüz (=el-Nehar)                                                      

Gece (=Leyl)            5        4     Gündüz (=Nehar)                                                    

 

o Yıldızlar (=el-Nucum)          9          2           o Gezegenler (=el-Kevakib)                                     

Yıldız/lar (=Necm)           0          3           Gezegen/ler (=Kevkeb)    

                       _______________    _______________                                           

         19x…    19x…   

 

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

Karanlık (=leyl)           1        1     Aydınlık (=neher) 
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** İlk olarak, burada şunu mutlaka farkedip iyice bilmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzun altında, sağ tarafta,                  

elenmiş olan o “neher” formu, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde bu Ayette (=54/54) böylelikle  

açıkça bir (=Aydınlık) anlamında kullanılmış olup, Tablomuzda yer alan tüm o diğer normal “nehar” 

(=Gündüz) formlarından böylece aleni olarak farklı olduğu için, yine --en başta ve temelde o (74/28)                

ayetine binaen, elbette-- doğrulukla elenmelidir, sağ tarafta, ilkin.                                                                                                                                                               

Bunun ardından, yukarıdaki Tablomuzun altında, sol tarafta, dışlanmış olan o “leyl” formu, yüce Rabbimiz 

tarafından Kuran-Haberde bu kez bu Ayette (=28/72) böylelikle --orada bir önceki bu (28/71) Ayetinde 

özellikle vurgulanmış olan o “Diyain” (=Işıltı) ifadesinin hemen akabinde, ve bunun tam karşılığı ve zıttı 

olarak-- açıkça bir (=Karanlık) anlamında kullanılmış olup, Tablomuzda yer alan tüm o diğer normal “leyl” 

(=Gece) formlarından böylece yine bariz olarak farklı olduğu için, yine --en başta ve temelde o (74/28) 

ayetine binaen, elbette-- doğrulukla dışlanmalıdır, sol tarafta, bunun akabinde.       

** İkinci olarak, burada şunu da mutlaka bilip açıkça idrak etmeliyiz ki, yüce Rabbimiz tarafından                         

Kuran-Haberde --toplam 8 kez-- anılmış olan bu (=leyletu) formu ise, O’nun yukarıdaki bu harikulade                            

“göksel Planlamasına” hiç dahil olmamalıdır, çünki bu “leyletu” (=Gece) formu, yüce Rabbimiz tarafından 

Kuran-Haberde temelde ve daima o “yevmu” (=Gün) formunun tam bir karşılığı/paraleli olarak 

kullanılmıştır. (bu bağlamda, lütfen, şimdi mutlaka örneğin, bkz. 34/18); fakat yüce Rabbimiz bize yukarıda 

kesin olarak vadettiği bu tam hesabı (=bihusbanin) ve böylece bu --hesapsal/matematiksel-- İşaretleri     

burada kesinlikle ve sadece bu “leyl” (=Gece) ve bunun tam karşılığı/paraleli olan bu “nehar” (=Gündüz) 

formlarında aramamız gerektiğini ilkin ve özellikle işaret edip açıkça vurgulamıştı, bu ilgili en kritik ve temel 

Ayetlerde, en baştan! (55/5 = 16/12)         
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O halde, şimdi de burada, yüce Rabbimizin o sonsuz üstün bilgisi ve büyük hikmetiyle,                                  

ve --yine daha önceki tüm o dokümanlarımızda açıkça ve detaylıca tanık olduğumuz üzere,                   

O’nun tüm o azimli Peygamberleri (=bu bağlamda, en önce Nuh, ve İbrahim, ve Musa, ve İsa, 

ve Davud, ve de en sonunda burada bilhassa Muhammed Peygamber) vasıtasıyla da 

kuvvetle işaret edilip ve açıkça bildirildiği gibi-- O’nun 19 kodlu bu muhteşem Planlamaları, 

içinde bulunduğumuz bu Son Günde (=Milenyum), ve yüce Rabbimiz tarafından ezelden 

takdir edilmiş olan bu yenilenmiş KöşeTaşı Kitapta, O’nun tarafından şimdi böylelikle 

açıkça ortaya çıkarıldığı zaman, çeşitli karakterdeki insanların şimdi buna karşı nasıl tepki 

ve reaksiyonlar gösterebileceklerini de yine en mucizevi olarak burada ezelden açıkça 

haber verip uyaran Kuran-Haberde, O’nun bu bağlamdaki şu bazı en temel ve kritik 

Ayetlerini görelim, birlikte, böylece:                                                                                                                              

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

7- O’dur indiren senin üzerine o Yazılı-Belgeyi (=elKitab; bu özel terim yüce Rabbimizin tüm o                     

19 kodlu muhteşem Planlamalarını içeren o herbir özgün Yazılı-Belgeye dair yapılmış en temel bir atıftır,                

bu Ayetlere hem buradaki, ve hem de daha önceki tüm o dokümanlarımızdaki o herbir muhteşem Planlamaya 

tanık olmamızın hemen öncesinde böylece her daim gönderme yapıp, ardından böylelikle o herbirine 

akabinde buralarda buna binaen böylelikle açıkça tanık olduğumuz üzere; 39/23 = 74/26-31);  

ondan bir kısmı yerleşik-kılınmış İşaretlerdir (=Ayatun muhkematun; bunlar her seferinde 

oradaki o Tablolarımızda yer alan 19 kodlu o İşaretlerdir), bunlar o Yazılı-Belgenin ana-temelidir; 

ve diğerleri kaygan-kılınmışlardır (=muteşabihatun; bunlar her seferinde oradaki o Tablolarımızın 

altında kalan elimine edilmiş o İşaretlerdir).   

İşte, kalplerinde bir eğrilik olanlar şimdi ondan o kaygan-kılınmış olanların (=teşabehe;     

her seferinde oradaki o Tablolarımızın altında kalan elimine edilmiş o İşaretlerin) peşine düşeceklerdir, 

böylece bir bozuculuk aramak, ve onların yorumunu talep etmek için! Ama onların 

yorumunu ancak Al-lah, ve o ilimde derinleşmiş olanlar, hakkıyla bilebilir; ve akabinde, 

onlar (o ilimde derinleşmiş olanlar) derler ki: Biz ona iman ettik. Onların hepsi (=o Tablolarda 

yer alan yerleşik-kılınmış İşaretler, ve akabinde o Tabloların altında kalan o kaygan-kılınmış İşaretler) 
tümüyle Rabbimizin katındandır! Fakat bunu ancak o düzgün/doğru akıl sahipleri                  

hakkıyla anıp Öğüt alabilir (=Zikra; bu özel terim yine yüce Rabbimiz tarafından böylelikle daima 

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

en temel bir atıftır burada; 74/26-31 = 39/23)! (Kuran-Haber 3/7)    

(** Burada, ilkin şunu mutlaka görüp açıkça idrak etmeliyiz ki, yüce Rabbimize ait olan o herbir muhteşem 

Planlamada şimdiye dek açıkça tanık olduğumuz, tüm o Tablolarımızda yer alan o yerleşik-kılınmış 

İşaretleri en baştan böylece tümüyle harika bir şekilde eksiksizce ve hatasızca planlayıp, sonra bunları                  

“19” ile tam bir şekilde orada herbirinde, iki taraflı olarak, mükemmelce kodlayabilmek ancak ve kesinlikle                      

--eşi ve benzeri olmayan-- yüce Rabbimize ait en Bilge ve en Üstün bir yetinin eseri olabilir, ilk etapta;  
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ve sonra, bunların akabinde bir de yine bu kez tüm o Tablolarımızın altlarında yer alan o kaygan-kılınmış 

İşaretleri yine en baştan tümüyle böylece harika bir şekilde --her iki tarafta tam denk ve paralel bir mantıkta, 

ve her seferinde orada yine karşılıklı tam eşit sayılarda olacak şekilde-- gereğince planlayıp, sonra bunları                  

o mucizevi 19 kod & sisteminin en baştan beri özellikle vurgulanmış olan o en belirgin ve vazgeçilmez                      

bu “dışlama & eleme” niteliği (74/28) doğrultusunda, her iki tarafta, böylece doğrulukla elimine ettirebilmek, 

yine ancak ve kesinlikle --eşi ve benzeri olmayan-- yüce Rabbimize ait en Has ve en Özgün bir yetinin eseri 

olabilir burada, ikinci etapta!                                                                                                                                                                               

Fakat yüce Rabbimizin yukarıdaki Ayetlerde halihazırda açıkça işaret edip önemle vurguladığı üzere,                         

O’na ait olan tüm bu muhteşem İşaretler sadece O’nun samimi ve doğru yürekli, ve düzgün/doğru akıl ve                  

ilim sahibi kulları tarafından böylelikle hakkıyla idrak edilip gereğince takdir edilebilecektir.                                                               

Ancak kalplerinde bariz bir eğrilik, veya derin bir hastalık (ego, cehalet, nefret, haset vs.) barındırıyor 

olabilecek kimseler ise (*bu bağlamda, lütfen, şimdi bu iki en kritik Ayeti böylece ard arda görüp aradaki                   

bu çok yakın ve direkt ilişkisini böylelikle ve netçe idrak etmeliyiz: kalplerinde bir eğrilik 3/7 = kalplerinde 

bir hastalık 74/31), O’nun bu muhteşem İşaretlerinde herhangi bir bozuculuk ve çarpıtma arayabilmek 

gayesiyle, yukarıdaki Ayetlerde halihazırda yine yüce Rabbimiz tarafından açıkça işaret edilip bariz bir 

şekilde vurgulanmış olan o tarz ve karakterde “marazlı” faaliyetler göstermeye “yürekten” devam edecek 

olmalıdırlar, ta ki bunun en adaletli ve müstehak olan karşılığını O’nun katında, vadedilen o Saat gelince,  

belki de böylelikle artık orada açıkça görebilmelerine kadar. (41/40 & 34/5 & 20/127 & …)                                                                                                                       

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

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

114- …ve O’dur indiren sizin üzerinize o Yazılı-Belgeyi (=elKitab; bu özel terim yine                           

yüce Rabbimizin tüm o 19 kodlu muhteşem Planlamalarını içeren o herbir özgün Yazılı-Belgeye dair 

yapılmış en temel bir atıftır, …… 39/23 = 74/26-31), --o sol taraf, ve o sağ taraf için--                                                

iyice “ayırd edilmiş” olarak! O halde, o kendilerine Kitap (=Tevrat & İncil & Kuran) vermiş 

olduklarımız böylece bilecekler ki, şüphesiz o, Rabbinden indirilmedir tam bir Hak olarak; 

öyleyse, sen artık kesinlikle (onların arasındaki) o kuşku duyanlardan olma!                                                                                                                         

115- ve böylece Rabbinin Kelimeleri (=Kelimatu; Tablolarımızdaki tüm o 19 kodlu Kelimelere                   

bir atıftır) doğrulukça ve --o sol, ve o sağ taraf için-- “denklikçe” tamam oldu!                                             

O’nun Kelimelerini artık çarpıtıp-değiştirebilecek yoktur. Ve O işitendir, bilendir.                    

(Kuran-Haber 6/114-115)  

*******     

46- Ama o Yahudilerden bazıları şimdi Kelimeleri (=elKelime) o dosdoğru 

yerlerinden/bağlamlarından (=mevadi-ihi) kaydırıp-değiştiriyorlar, ve sonra da diyorlar: 

İşittik, ve isyan ettik! … (Kuran-Haber 4/46)                             

41- …ve onlar sana gelmemiş olan o diğer kavme de kulak veriyorlar, (ki bunlar da) 

Kelimeleri (=elKelime) o dosdoğru yerlerinden/bağlamlarından (=mevadi-ihi)                      

kaydırıp-değiştiriyorlar, ve sonra da diyorlar: Eğer size bu verilirse, onu alın; fakat size bu  
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verilmezse, ondan uzaklaşın! Ve Al-lah böylece (bu konuda kendi hainliklerinden ötürü; 

bkz. 2/26-27) her kimin sapmasını dilerse, artık sen onun için Al-lah’tan hiçbir şeye                 

malik olamazsın! … (Kuran-Haber 5/41)      

(** Burada, ilkin yine şunu mutlaka hatırlayıp açıkça idrak etmeliyiz ki, yüce Rabbimiz daha önceki 

dokümanlarımızda tanık olduğumuz o herbir muhteşem Planlamasında yer alan tüm o 19 kodlu özel 

Kelimeleri, bunların oradaki dosdoğru yapılarına ve bağlamlarına göre mükemmel bir tarzda eşlenebilecek 

şekilde en evvelden böylelikle en Bilgece Kuran-Haber içinde anıp konumlandırmış, ve akabinde bunları 

dosdoğru olarak, her iki tarafta, 19 ile en mükemmelce kodlamıştı. (bu bağlamda, lütfen, şimdi en öncelikle,               

örneğin, o Devasa ve Özgün Mucizeleri hatırlamalıyız.)                                                                                                                                       

Ve şimdi, tüm bunları açıkça görüp ve netçe tanık olmalarına binaen, o Yakup oğulları (=İsraili Yahudiler),               

ve o İsmail oğulları (=Suudi Araplar) bu Son Çağdaki bu en kritik ve en faydalı Misak Elçisini/Mesajını 

herkesten önce ilk olarak tanıyıp (çünki bu aynı zamanda, en başta, özellikle Davud Peygamber, ve akabinde                                  

en sonunda, bilhassa Muhammed Peygamber tarafından da --daha önceki o ilk iki kritik dokümanımızda                     

en temeliyle ve bütünüyle tanık olduğumuz üzere-- halihazırda açıkça haber verilip kuvvetle desteklenmiş 

olduğu için, şimdi böylelikle kendi ebedi hayırları için buna gönülden ve kuvvetle herkesten önce destek 

vermeleri gerekirken, maalesef bunların birçokları bu mucizevi Misak Elçisine/Mesajına karşı bu Son Çağda 

herkesin önünde en şiddetli karşıtlar olacaklardır, kalplerinde barınıyor olabilecek o bariz eğrilik, ve derin 

bazı hastalıklardan (ego, cehalet, nefret, haset vs.) ötürü. (lütfen, bu bağlamda şimdi mutlaka bkz.                          

Kuran-Haber 2/90 & 2/109 & 5/82 & 9/97-98) Ve dolayısıyla, bunlar yüce Rabbimize ait bu kusursuz ve 

muhteşem Planlamaları haksız yere çarpıtıp bozabilmek için, yukarıdaki Ayetlerde --ve bu benzeri 

diğerlerinde (4/46 & 5/41 & 2/75 & …)-- halihazırda böylelikle açıkça işaret edilmiş olan o tarz “marazlı” ve 

art niyetli metodlara (=en başta, o özel Kelimeleri o dosdoğru yerlerinden/bağlamlarından (=mevadi-ihi) 

böylece haksız yere kaydırıp-değiştirmeye çalışmak, ta ki bunlar artık, her iki tarafta, o hatasız ve muhteşem 

19 kodlarını asla ve hiç veremesinler) başvuracaklardır.                                                                                                                            

Fakat bununla birlikte, yine bu Yakup oğulları (=İsraili Yahudiler), ve bu İsmail oğulları (=Suudi Araplar) 

içinden, şimdi bu Son Çağda bu en kritik ve en faydalı Misak Elçisini/Mesajını hakkıyla tanıyıp, ve kuvvetle               

ve doğrulukla destek olacak birçok samimi ve düzgün/doğru akıl ve yürek sahibi inananlar da az ileride 

mutlaka olacak, ve bunlar bu vesileyle burada, ve akabinde ahirette ebediyen o en Salihler arasında/birlikte 

olabileceklerdir, yüce Rabbimizin bu konudaki bu kesin va’diyle. (bu bağlamda, lütfen, şimdi mutlaka bkz. 

Kuran-Haber 4/162 & 9/99 & 57/19 & 4/69)                                                                                                                                                         

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

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

192- Ve şüphesiz ki o, alemlerin Rabbinin bir indirmesidir (=letenziylu; bu özel terim yine                           

yüce Rabbimizin böylelikle daima mükemmel ikililer/eşler olarak planlayıp burada böylece hakkıyla 

indirmiş (=nezzele) olduğunu böylece özellikle vurguladığı 19 kodlu o herbir muhteşem Planlamalara dair  

en temel bir atıftır yine, en başta, böylece burada; 39/23 = 74/26-31).                                                                               

193- Onu o güvenilir Ruh (=Cebrail) indirdi--         

194- böylece senin kalbine, ta ki uyarıcılardan olasın.                                                                                      
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195- O böylece “apaçık Arapça” bir lisan iledir!                               

196- Ve şüphesiz ki o, öncekilerin o Kaynakları (halihazırda orada böylece haber verilmiş 

halde) içindedir.               

197- O halde, İsrail oğulları bilginlerinin şimdi onu böylece görüp-bilmeleri -gerektiği-                 

onlar için -ek- bir kanıt değil midir?           

198- O halde, şimdi böylece onu bazı “acemilerin” (=ana dili Arapça olmayan) üzerine 

indirmiş olsak,             

199- ve o da şimdi bunu onlara böylece okuyup-bildirse, (daha önceki o Kaynaklarda 

halihazırda böylece işaret edilip haber verildiği üzere) ona inananlar olmayacaklar.                  

200- İşte, şimdi Biz onu o günahkarların kalplerine böylece geçirdik!       

201- Dolayısıyla, (daha önceki o Kaynaklarda halihazırda böylece işaret edilip haber 

verildiği üzere, ve orada halihazırda vurgulanıp açığa çıkarılmış o “marazlarından” ötürü) 

şimdi ona inanmayacaklar, ta ki o acıklı azabı görmelerine kadar;                                                                                                                                  

202- Ve o (azap) onlara ansızın gelecektir, ve onlar farkına varamayacakları zaman! …                                 

(Kuran-Haber 26/192-202) 

(** Burada, ilkin şunu mutlaka hatırlamalıyız ki, Davud Peygamber ileride kendi soyundan çıkıp böylelikle 

kendisinin de bir torunu olacak o “Misak Elçisinin,” aslen daha önce ve en evvelden beri küçümsenip 

reddedilmiş o “Taş” (=en önce Tevratta, aslen İsmail kanalından Muhammed Peygambere verileceğine                 

işaret edilen o “Kuran” hakkında temel bir göndermedir, bu nedenle daha en baştan o Yahudiler tarafından                            

en evvelden beri bundan ötürü küçümsenip reddedilmiş olan; bu bağlamda, lütfen, tekrar mutlaka bkz. 

Tekvin 21/13-18); ve akabinde, İşaya Peygamber bu Davud Peygamberin torunu “Misak Elçisi” hakkında                  

şu gayet kritik mucizevi ek haberleri de vermiştir, aynen böylece:                    

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

9- Öyleyse, o bilgiyi kime aktaracak o (=Davudun torunu); ve o mesajı kime iletecek o?                                                   

Sütten yeni kesilmiş olanlara mı; emzikten yeni ayrılmış olanlara mı?                                                                                                                                               

10- Çünki o (19 kodlu o özel --aynı kökten-- Kelimeleri şu tarzda) onlara deyip-iletecek: 

                (sol tarafta)                           (sağ tarafta) 

sau, lasau,       cau, lacau,     

 sau, lasau;       cau, lacau; 

birazı burada!      birazı şurada! 

11- Evet, böylece tekrarlayan dudaklarla, ve --ibranice olmayan-- “acemi” bir lisanda o (=Misak Elçisi) 

konuşacak bu halka!                                                                                                                                                                                            

12- Ve böylelikle onlara diyecek: İşte, huzur/kurtuluş yeri budur; o halde, şimdi bitkin düşene aman verin!                 

Ve bir duraklama-- ve akabinde, onlar asla dinlemeyecekler! …   

……   



Göksel Mucize           15 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

16- Bundan ötürü, Rab şöyle diyor: Bakın, şimdi Ben o “Dorukta” (=Davud Peygamber tarafından o torunu                               

Misak Elçisinin böylelikle yeryüzünde yerleşeceği gayben ve önemle işaret edilen İsrailden “çok uzaklarda,”   

en batıdaki o “Çöl-Şehirde;” bu bağlamda, lütfen, tekrar bkz. Mezmurlar-Zebur 55/6-8) bir “Taş” 

yerleştiriyorum, halihazırda denenmiş olan! Böylece değerli bir “KöşeTaşı” (=yukarıda halihazırda                       

böylece işaret edilip özellikle vurgulanmış olan, o yenilenmiş olacak bu “Kuran” yine; bu bağlamda, lütfen, 

tekrar ayrıca ve mutlaka bkz. Mezmurlar-Zebur 118/22-26) asli bir temel olarak; o halde, o vakit, her kim ona 

iman ederse, o artık asla sarsılmayacaktır! (İşaya 28/9-12, 16)                                                                                                        

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

Ve burada elbette, en ilkin, şunu da tekrar ve muhakkak hatırlamalıyız ki, Muhammed Peygamber (daha 

önceki o ilk dokümanımızda --Devasa Mucize 1-- detaylıca ve açıkça tanık olduğumuz üzere) ileride                           

kendi soyundan çıkıp böylelikle kendisinin de mutlak bir torunu olacak o “Misak Elçisinin” o vakit aslen                                

--en uzak Batıdan-- çıkıp, ve orada kendisine Kuran teksti/ahlakı (=huluk) açısından --tıpatıp aynı değil-- 

benzer olacağını, ve akabinde stil/yaratılış (=halk) açısından ise hiç benzer olmayacağını en evvelden       

gayben ve açıkça haber verip vurgulamıştı. Dolayısıyla, şimdi yukarıdaki Ayetlerde de (özellikle, 26/198-199) 

kuvvetle işaret edildiği üzere, bu (=Davud Peygamberin & Muhammed Peygamberin torunu) “Misak Elçisi”  

bu Son Çağda böylelikle bir “acemi” (=ana dili Arapça olmayan kimse) olarak ortaya çıktığı, ve böylelikle o 

Yakup oğullarına (=İsraili Yahudiler) ibranice olmayan bir lisanla, ve o İsmail oğullarına (Suudi Araplar) 

geleneksel arapça olmayan bir lisanla, ancak böylece --yüce Rabbimiz tarafından şimdi ona, O’nun bu                          

19 kodlu muhteşem Planlamalarıyla en uyumlu ve en açık anlaşılır olarak, harfiyen öğretilmiş ve dikte 

edilmiş olacak-- yeni ve “apaçık modern Arapça” bir lisanla (26/195) hitap ettiği zaman (bu bağlamda, lütfen, 

şimdi yüce Rabbimiz tarafından böylece harfiyen dikte edilip yenilenmiş o Kuran-Haber 98/2-3, ve bunun 

orjinal modern Arapçası: El-Haberu tekstini tekrar ve muhakkak görmeliyiz), birçok --özellikle, yukarıda 

anılan o Davud ve İşaya Peygamber, ve akabinde bilhassa Muhammed Peygamber tarafından verilmiş                        

o gaybi mucizevi haberlerden (ki bunları yine detayıyla ve açıkça, en özellikle, daha önceki o beşinci 

dokümanımızda --İstisnai Mucize-- ve sonra diğerlerinde de açıkça tanık olduğumuz üzere) şimdi tümüyle 

gafil veya şuursuz kalmış olacak bu tip birçok Yahudiler ve Araplar, dolayısıyla bunu da yine bu Son Çağdaki 

bu en kritik ve en faydalı Misak Elçisine/Mesajına hiç itibar etmemeleri, ve tam tersine buna şiddetle karşı 

gelmeleri, alabildiğince tahkir etmeleri ve olabildiğince düşmanlık etmeleri için, diğer belirgin bir bahane 

olarak kullanacaklar; ta ki bunun karşılığında yüce Rabbimizin katında buna mukabil ebedi bir 

reddedilmişliği, ve horlanmışlığı, ve çetin bir azabı --kendi elleriyle işlemiş oldukları bu büyük haksızlık ve 

zulümlerinin oradaki tam ve adilane bir karşılığı olarak-- kendileri tatmalarına kadar, burada böylelikle       

yakın bir zaman sonra, ve/veya akabinde böylelikle vefatları anında. (bu bağlamda, lütfen, şimdi mutlaka bkz.                           

Kuran-Haber 26/192-202 = 17/7-8 & 9/97-98 & 98/6 & 8/50-51 & …)                                                                                                     

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

40- Şüphesiz ki o, şerefli bir Elçinin Sözüdür (=leKavlu; bu özel terim yine yüce Rabbimiz 

tarafından böylelikle daima mükemmel ikililer/eşler olarak yaratılıp planlanmış olan 19 kodlu o herbir 

muhteşem Planlamalara dair --orada böylece yine bir Öğüt (=Zikrun & Tezkiretun) olarak da ayrıca 

vurgulanmış olan-- en temel bir atıftır burada; 39/23 = 69/40 = 48).                                                                 

(Kuran-Haber 69/40)  

xxxxxxx   

33- … ama onlar şimdi Al-lah için bazı ortaklar (=şurekae) kılıp-ürettiler. De ki: O halde, 

isimlendirin onları! Yoksa siz böylece O’nu, yerde asla bilmediği şeylerle mi haberdar 

ediyorsunuz; yoksa aslında böylece o Sözden (=elKavli; ……) dışta olanını (=bizahirin) mı 

(batıl üzere böylece ortaklar kılıp-üretiyorsunuz?)                                                                                                                             

Hayır, o inkar edenler için bu boş-planları böylece güzel gösterildi, ve o Yoldan böylece 

alıkonuldular. Ve Al-lah böylece (bu konuda kendi hainliklerinden ötürü; bkz. 2/26-27)              

her kimi saptırırsa, artık onun için bir İletici yoktur! (Kuran-Haber 13/33) 

86- Ve o ortak kılıcılar şimdi o ortaklarını (=şurekaehum) gördükleri vakit, dediler: 

Rabbimiz, işte, Senin adına isteyip-talep ettiğimiz ortaklarımız (=şurekauna) bunlardır! 

Ama şimdi (Melekler, --yukarıdaki Ayette halihazırda anılıp vurgulanmış olan o                                        

geçersiz ve dışta olanı (=bizahirin) böylece Al-lah adına burada haksızca üretip ortaklar 

kılmış olan bu kimselere ait bu çarpıtılmış)-- Sözü (=elKavle; ……) kendilerine doğru 

fırlattılar, şöyle diyerek: Şüphesiz, siz yalancılarsınız!                                                         

87- Ve onlar da, o gün, artık Al-laha doğru teslimiyeti attılar, ve böylece o uydurup 

ürettikleri --o geçersiz ve dışta olması (=bizahirin) gereken o çarpıtılmış Söz-- onları orada 

böylece sapıtıp bıraktı! (Kuran-Haber 16/86-87)   

68- Ve Rabbin dilediği gibi yaratır ve seçer; bu “seçim” yetkisi asla onların olacak değildir! 

Öyleyse, Al-lah münezzehtir, ve yücedir/ötedir, onların --yukarıdaki Ayette halihazırda 

anılıp vurgulanmış olduğu gibi, o Sözden (=elKavli; ……) o geçersiz ve dışta olması (=bizahirin) 

gerekeni-- O’na ortaklar-kılmalarından (=yuşrikune)! (Kuran-Haber 28/68) 

(** Burada, ilk olarak, şunu mutlaka hatırlayıp kesinlikle idrak etmeliyiz ki, yüce Rabbimiz --daha önceki                                 

tüm o dokümanlarımızda açıkça ve somut olarak tanık olduğumuz üzere-- o 19 kodlu herbir muhteşem 

Planlamasını, bunların içinde hiçbir hata ve çelişki asla olmayan, ve her seferinde, en mantıklı, basit ve 

dosdoğru bir prensip içinde yaratmıştı, bize bunu daha en baştan açıkça ve kesin bir şekilde doğrulukla 

burada vadetmiş olduğu üzere! (bu bağlamda, lütfen, tekrar ve mutlaka bkz. 4/82 & 18/1-2 & 39/28)                                                  
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Dolayısıyla, örneğin: yüce Rabbimiz bize en başta, Kuran-Haberdeki tüm o Bölümlerin açılışını yapan, o 

toplam 4 altın Kelimedeki o Devasa mucizevi Planlamasını böylelikle (o ilk dokümanımızda: Devasa Mucize 1) 

bunların her birini oradaki tüm o Bölümlerin başlangıcında “yalın & tekil” hallerinde kullanarak, bize net 

olarak en baştan böylece işaret etmiş olmasına binaen, biz de akabinde bu 4 altın Kelimenin                                         

--başlarında “el” takısı olarak, veya olmayarak-- yalnızca bu “yalın & tekil” formlarını sayarak, sonuçta 

bunların her biri için o tam ve muhteşem 19 kodlarına, iki taraflı olarak, net ve kesin olarak ulaştık, sonunda.                      

Burada, bunun dışında (sonlarına bir zamir takısı eklenmiş & çoğul vs.) başka hiçbir formu kesinlikle 

saymadık bunların hiç birinde.                                                   

Sonra, yine örneğin: yüce Rabbimiz bize en başta o göksel “Meleklerdeki” o Görkemli mucizevi Planlamasını 

böylelikle (o sekizinci dokümanımızda: Görkemli Mucize) bunları orada başlangıçta o ilgili Ayette (78/38)  

“yalın & çoğul” halde kullanarak, bize net olarak en baştan böylece işaret etmiş olmasına binaen,                                  

biz de akabinde bu kez bu göksel “Meleklerin” yine --başlarında “el” takısı olarak, veya olmayarak-- yalnızca 

bu “yalın & çoğul” formlarını sayarak, sonuçta bunların hepsi için o tam ve harika 19 koduna net ve kesin 

olarak ulaştık, sonunda. Burada da bunun dışında yine bu kez (sonlarına bir zamir takısı eklenmiş & tekil vs.) 

başka hiçbir formu kesinlikle saymadık bunlarda.                                                                              

Sonra, yine örneğin: yüce Rabbimiz bize en başta o Kendi büyük “İsmindeki” o Görkemli mucizevi 

Planlamasını böylelikle (yine o sekizinci dokümanımızda: Görkemli Mucize) bunu orada başlangıçta o ilgili 

Ayette (89/22) “sonuna bir zamir takısı eklenmiş & tekil” halde kullanarak, bize net olarak en baştan böylece 

işaret etmiş olmasına binaen, biz de akabinde bu kez özellikle böylece işaret olunmuş bu büyük “İsimleri” 

yine --başlarında “el” takısı olarak, veya olmayarak-- yalnızca bu “sonuna bir zamirimsi takısı eklenmiş & 

tekil”  formlarını sayarak, sonuçta bunların hepsi için o tam ve muazzam 19 koduna net ve kesin olarak 

ulaştık, sonunda. Burada da bunun dışında yine bu kez (yalın & çoğul vs.) başka hiçbir formu kesinlikle 

saymadık bunlarda.                                                     

O halde, yüce Rabbimiz böylelikle, ve her defasında, dilediği gibi yaratıp seçme yetkisine en başta böylece 

mutlak olarak sahip olan (28/68), ve böylelikle en adil, doğru ve apaçık bu “seçimini” böylece kesin bir 

şekilde yapıp, akabinde bunu bize böylece en başta ve en net bir biçimde de açıkça belirttikten sonra, bunu                                   

içinde yine hiçbir hata ve çelişki asla olmayan, ve her seferinde, --yukarıda halihazırda gördüğümüz üzere--                                  

o en mantıklı, basit ve dosdoğru prensibi içinde, her iki taraflı olarak, mükemmel bir şekilde kodlamaya                 

mutlak kadir olan --eşi ve benzeri olmayan-- tek İlahtır, buna daha önceki tüm o dokümanlarımızda yer alan  

o herbir muhteşem Planlamasında birlikte açıkça ve somut olarak, her defasında, aynen böylece tanık 

olduğumuz üzere.                                                                                                                                                                                  

Fakat yüce Rabbimize ait olan bu mutlak yetkiyi (28/68) asla kavramayacak, ve/veya asla kabul etmeyecek,  

fakat bu Son Çağdaki bu en kritik ve en faydalı Misak Elçisini/Mesajını en baştan, ve daha doğru/düzgün 

düşünmeden, derhal büyük bir süratle ve şiddetle red ve inkar edecek karakterdeki kimseler ise, tüm bu 

apaçık ve fevkalade güçlü muazzam Bürhanlara & Kanıtlara rağmen, hala bunlara karşı inat ve cehalet üzere 

azimle mücadele etmeye, ve bunları yukarıdaki Ayetlerde halihazırda yüce Rabbimiz tarafından yine açıkça 

işaret edilip haber verilen o çarpık ve “marazlı” metodlarla (=yüce Rabbimizin bu muhteşem Planlamalarında                    

--yukarıda halihazırda netçe açıklanan O’nun o en mantıklı, basit ve dosdoğru prensibi çerçevesinde-- asla 

irade etmediği o geçersiz ve dışta olan (=bizahirin) formları her seferinde O’na böylece batılen “ortaklar” 

olarak kılıp üreterek, vs.) böylece her defasında bunları haksız yere ve temelden çarpıtmaya ve bozmaya 

çalışacaklardır (13/33 & 16/86), ta ki ahirette yüce Rabbimizin huzuruna çıkıp,         
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belki de, artık ancak orada böylece asıl kendilerinin burada böylelikle gerçek yalancılar, ve sahtekarlar,                              

ve zalimler olduklarını esefle ve  kesin bir şekilde görüp açıkça idrak edebilmelerine kadar. (13/33 = 16/87) 

Ve nasıl ki, bu karakterdeki kimseler burada, yukarıda anılan bu tip çarpık ve “marazlı” metodlarla,                            

yüce Rabbimize ait bu --sayısal ve mantıksal açıdan-- içlerinde hiçbir hata ve çelişki asla olmayan, bu                          

19 kodlu tam ve mükemmel “ikilileri/eşleri” böylelikle zalimce ve zorbaca, her iki tarafta, burada ebediyen 

böylece sakatlamaya ve bozmaya çalıştıkları gibi, yüce Rabbimiz de buna mukabil yine nefislerimizde böylece 

harika “ikililer/eşler” olarak yine muazzam bir matematiksel ölçü ve hesaplamayla yaratmış olduğu o DNA 

kodlarını (bu bağlamda, lütfen, ayrıca şimdi mutlaka bkz. Kuran-Haber 36/36 = 51/21) bu tip kimseler için                        

--burada yaptıkları bu zalimlik ve zorbalığa tam ve adilane bir karşılık olarak-- orada, ve yine her iki taraflı 

olarak, ebediyen böylece sakatlayıp bozmak suretiyle, onları özellikle bu şekilde de orada ebediyen sakatlayıp 

bozarak da cezalandıracak olabilir, eğer burada tezelden tevbe edip, derhal hakkıyla ve gereğince yüce Rabbe 

böylece ve doğrulukla dönmedikleri takdirde. (23/69-71 & 33/64-68)--(41/40 & 34/5 & 10/27 &                        

20/125-127 & …)                                                                                                                                                             

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

 

*(Bu dünya hayatındaki tüm genetik hastalıklar ve sakatlıklar ise, elbette sadece burada bir imtihan vesilesidir,                                                             

burada bu durumdaki kimselerin İlahi lanete uğradıklarını felan elbette asla ve kesinlikle göstermez;                                                                             

bilakis burada şimdi bu durumda olabilecek kimselerin arasında güç ve kapasiteleri oranında yüce Rabbimizin bu yolunda                                       

çaba sarfedecek olanlar, bu imtihanın akabinde, kısa bir müddet sonra ve ahirette muhakkak en sağlam ve mükemmel şekilde                           

ebedi feraha ve Cennetlere mutlak alınacaklardır, yüce Rabbimizin bu konudaki bu kesin va’diyle. (9/91 & 24/61 & …)      

**(Fakat elbette, eğer tüm bu 19 kodlu Planlamaların herhangi birinde --sayısal ve mantıksal açıdan-- herhangi gerçek bir hata                                   

ve çelişki bulunabilirse, bu elbette ve derhal ciddi bir şekilde değerlendirmeye alınmalıdır; ve akabinde, eğer bu, sadece Elçinin                            

olası şahsi bir hatasından kaynaklanmışsa, yüce Rabbimiz bunu derhal düzeltip, akabinde o 19 kodlu Planlamasını tekrar en doğru                        

ve mükemmel şekliyle nihai ve hatasız olarak ortaya koyabilir, eğer/ne vakit böyle bir durum vaki olursa/olduğunda. (bu bağlamda, 

lütfen, şimdi ve mutlaka bkz. Kuran-Haber 34/50 & 22/52-55)              
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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 dokuzuncu gayet 

kritik ve önemli “Göksel” mucizevi İlahi Mesaja da böylelikle kulak verip, ve ardından 

böylece samimi bir yürekle oturup bunun üzerinde de 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) 

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

kurtuluş ve mutluluğumuz için, ebeden!                                                                                                                                                               

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

 

                                       Metin/Misak Elçisi              

 

                                                               

  

 

 

 

 

    

 

  

                             

 

 

                                                                                                                                          


