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        KURAN-HABER’DE                                                                                           
O ERDEMLĐ “TOPLULUK” 

Burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde en Bilge ve hikmetli bir tarzda anılmış olan 
tüm o erdemli Erkek ve Kadınların (=33/35) sonuçta bize yine böylece nasıl “19” kodlu,                     
en muazzam bir “Simetrik Planlama” (=74/26-31) verecek şekilde böylelikle en Üstün ve 
kudretli bir tarzda anılmış olduklarına hayranlıkla tanık olacağız yine, birlikte.  

O halde, burada şimdi, Kuran-Haberde yüce Rabbimiz tarafından böylelikle en Bilge ve hikmetli 
bir şekilde anılmış olan tüm bu erdemli Erkek ve Kadınları (=33/35) aşağıda tüm Kuran-Haber 
boyunca tüm bu ilgili --Bölüm/Ayet numaralarında-- böylece birer birer görüp idrak edelim,              
en ilkin:  

 

(erkek) öz-teslimciler (=el-müslimin/un)                            

toplam 14 kez anılmış 

6/163    22/78  46/15          

10/72   27/91  51/36          

10/90   33/35  68/35          

16/89   39/12  72/14          

16/102 41/33 

(erkek) teslimciler (=müslimin/un)          

toplam 22 kez anılmış 

7/126   27/42  2/136  3/102  29/46      

10/84   28/53  3/52  5/111  30/53      

15/2    43/69  3/64  11/14        

27/31   2/132  3/80  21/108       

27/38   2/133  3/84  27/81 
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(kadın) öz-teslimciler (=el-müslimat)         

toplam 1 kez anılmış 

33/35     

(kadın) teslimciler (=müslimat)          

toplam 1 kez anılmış 

66/5 

 

(erkek) öz-inananlar (=el-müminin/un)       

toplam 133 kez anılmış 

2/97    4/146  9/111  26/51  33/47  51/55  8/74  

2/223   4/146  9/112  26/102 33/50  57/12  9/51  

3/28    5/43  10/57  26/114 33/58  59/2  9/71  

3/68    5/54  10/87  26/118 33/59  61/13  9/105  

3/121    6/27  10/103 26/215 33/73  63/8  9/122  

3/124    7/2  10/104 27/2  34/20  66/4  14/11  

3/152    7/143  11/120 27/15  37/81  71/28  23/1  

3/164    8/5  14/41  27/77  37/111 85/7  24/12  

3/166    8/17  15/77  28/10  37/122 85/10  24/31   

3/171    8/19  15/88  28/47  37/132 2/285  24/62  

3/179    8/62  17/9  29/44  45/3  3/28  30/4   

4/84     8/64  17/82  30/47  47/19  3/110  33/11  

4/95    8/65  18/2  33/6  48/4  3/122  33/22  

4/103   9/16  21/88  33/6  48/5  3/160  48/12  

4/115   9/26  24/2  33/23  48/18  4/162  49/10  

4/139   9/61  24/3  33/25  48/20  4/162  49/15  

4/141   9/72  24/30  33/35  48/26  5/11  58/10  

4/141   9/79  24/47  33/37  49/9  8/2  64/13  

4/144    9/107  24/51  33/43  51/35  8/4  74/31  
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(erkek) inananlar (=müminin/un)        

toplam 45 kez anılmış 

2/8    3/175  7/132  11/53  26/67  26/199 44/12  

2/91    5/23  8/1  11/86  26/103 34/31  48/25  

2/93    5/57  9/13  12/103 26/121 37/29  60/11  

2/248   5/112  9/14  23/38  26/139 57/8    

2/278   6/118  9/62  24/17  26/158 5/88    

3/49    7/72  10/78  26/3  26/174 7/75    

3/139  7/85  10/99  26/8  26/190 34/41 

(kadın) öz-inananlar (=el-müminat)          

toplam 19 kez anılmış             

4/25    9/71  24/23  33/49  47/19  60/10  85/10  

4/25    9/72  24/31  33/58  48/5  60/12    

5/5  24/12  33/35  33/73  57/12  71/28 

(kadın) inananlar (=müminat)            

toplam 3 kez anılmış  

48/25               

60/10               

66/5 

 

(erkek) öz-itaatkarlar (=el-kanitin/un)          

toplam 3 kez anılmış 

3/17    33/35   66/12  

(erkek) itaatkarlar (=kanitin/un)           

toplam 3 kez anılmış     

2/116   2/238   30/26 
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(kadın) öz-itaatkarlar (=el-kanitat)                             

toplam 1 kez anılmış             

33/35    

(kadın) itaatkarlar (=kanitat)         

toplam 2 kez anılmış 

4/34  66/5 

 

(erkek) öz-doğrular (=el-sadıkin/un)          

toplam 21 kez anılmış 

3/17    7/106  12/27  24/6  26/154 33/8  46/22  

5/119   9/119  12/51  24/9  26/187 33/24  49/15  

7/70  11/32  15/7  26/31  29/29  33/35  59/8 

(erkek) doğrular (=sadıkin/un)           

toplam 35 kez anılmış 

2/23    3/168  7/194  12/82  27/71  37/157 52/34  

2/31    3/183  10/38  15/64  28/49  44/36  56/87  

2/94   6/40  10/48  21/38  32/28  45/25  62/6  

2/111   6/143  11/13  27/49  34/29  46/4  67/25  

3/93  6/146  12/17  27/64  36/48  49/17  68/41 

(kadın) öz-doğrular (=el-sadikat)          

toplam 1 kez anılmış 

33/35 

 

(erkek) öz-sabrediciler (=el-sabirin/un)         

toplam 17 kez anılmış 

2/153   2/249  3/146  16/126 28/80  39/10    

2/155   3/17  8/46  21/85  33/35  47/31    

2/177  3/142  8/66  22/35  37/102 
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(erkek) sabrediciler (=sabirin/un)          

toplam 1 kez anılmış 

8/65 

(kadın) öz-sabrediciler (=el-sabirat)         

toplam 1 kez anılmış 

33/35 

 

(erkek) öz-ürpericiler (=el-haşiin/un)         

toplam 2 kez anılmış 

2/45  33/35 

(erkek) ürpericiler (=haşiin/un)          

toplam 4 kez anılmış 

3/119  21/90  23/2  42/45 

(kadın) öz-ürpericiler (=el-haşiat)         

toplam 1 kez anılmış 

33/35 

 

(erkek) öz-bağışçılar (=el-mutesaddıkin/un)         

toplam 2 kez anılmış 

12/88  33/35 

(kadın) öz-bağışçılar (=el-mutesaddikat)          

toplam 1 kez anılmış 

33/35 
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(erkek) öz-oruçlular (=el-saimin/un)         

toplam 1 kez anılmış 

33/35 

(kadın) öz-oruçlular (=el-saimat)          

toplam 1 kez anılmış 

33/35 

 

(erkek) öz-koruyucular (=el-hafızin/un)         

toplam 2 kez anılmış 

9/112  33/35 

(erkek) koruyucular (=hafızin/un)           

12/12   12/81  21/82  70/29  83/33      

12/63  15/9  23/5  82/10 

(kadın) öz-koruyucular (=el-hafizat)           

toplam 1 kez anılmış 

33/35 

(kadın) koruyucular (=hafizat)            

toplam 1 kez anılmış 

4/34 

 

(erkek) öz-anışçılar (=el-zakirin/un)         

toplam 2 kez anılmış       

11/114 33/35 

(kadın) öz-anışçılar (=el-zakirat)          

toplam 1 kez anılmış    

33/35 
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O halde, şimdi burada, bu bağlamda Kuran-Haberdeki bu en özgün Ayeti (=33/35) açıkça  
görelim, en ilkin:    

=======             
35- Şüphesiz ki, o                  
erkek öz-Teslimciler (=el-Müslimin) ve hanım öz-Teslimciler (=el-Müslimat),                           
ve erkek öz-Đnananlar (=el-Müminin) ve hanım öz-Đnananlar (=el-Müminat),        
ve erkek öz-Đtaatkarlar  (=el-Kanitin) ve hanım öz-Đtaatkarlar  (=el-Kanitat),       
ve erkek öz-Doğrular  (=el-Sadıkin) ve hanım öz-Doğrular  (=el-Sadikat),        
ve erkek öz-Sabredenler (=el-Sabirin) ve hanım öz-Sabredenler (=el-Sabirat),        
ve erkek öz-Ürpericiler (=el-Haşiin) ve hanım öz-Ürpericiler (=el-Haşiat),        
ve erkek öz-Bağışçılar (=el-Mutesaddıkin) ve hanım öz-Bağışçılar (el-Mutesaddikat),       
ve erkek öz-Oruçlular (=el-Saimin) ve hanım öz-Oruçlular (=el-Saimat),       
ve erkek öz-Koruyucular (=el-Hafızin) ırzlarını, ve hanım öz-Koruyucular (=el-Hafizat),    
ve erkek öz-Anışcılar (=el-Zakirin) AL-LAHı çokça, ve hanım öz-Anışcılar (=el-Zakirat);    

işte, AL-LAH onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırladı! (Kuran-Haber 33/35)         
=======  

O halde, şimdi burada en ilkin, yukarıdaki Ayetin hemen başında yer alan ve baş harfleri (=M ) 
ile başlayan o iki çifti --(erkekler ve hanımlar olmak üzere)-- böylece o normal sıralarıyla,                              
ve daha sonra bunların ardından gelen ve baş harfi yine (=M ) ile başlayan o üçüncü çifti ise,                 
bu ikisinin tam ortasına --(hanımlar ve erkekler olmak üzere)-- böylelikle en özgün bir sırayla               
aynen şöylece yerleştireceğiz:    

erkek öz-Teslimciler    hanım öz-Teslimciler    
 (=el-Müslimin)       (=el-Müslimat)  

hanım öz-Bağışçılar      erkek öz-Bağışçılar       
(=el-Mutesaddikat)    (=el-Mutesaddıkin) 

erkek öz-Đnananlar     hanım öz-Đnananlar       
(=el-Müminin)      (=el-Müminat) 

Bunun ardından, şimdi yukarıdaki Ayetin ortalarında yer alan ve baş harfleri (=S) ile başlayan                 
o iki çifti --(erkekler ve hanımlar olmak üzere)-- böylece yine o normal sıralarıyla,                              
ve daha sonra bunların ardından gelen ve baş harfi yine (=S) ile başlayan o üçüncü çifti ise,                 
yine bu ikisinin tam ortasına --(hanımlar ve erkekler olmak üzere)-- böylelikle yine en özgün bir 
sırayla aynen şöylece yerleştireceğiz:    
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erkek öz-Doğrular       hanım öz-Doğrular     
 (=el-Sadıkin)     (=el-Sadikat) 

hanım öz-Oruçlular     erkek öz-Oruçlular       
(=el-Saimat)     (=el-Saimin) 

erkek öz-Sabrediciler     hanım öz-Sabrediciler      
(=el-Sabirin)     (=el-Sabirat) 

Bunun ardından, şimdi yukarıdaki Ayetin en sonunda yer alan ve baş harfleri (=ince H ve Z) ile 
başlayan o iki çifti --(erkekler ve hanımlar olmak üzere)-- böylece yine o normal sıralarıyla,                              
ve daha sonra, bunların öncesinde gelen ve baş harfi (=kalın H) ile başlayan o üçüncü çifti ise,                 
yine bu ikisinin tam ortasına --(çünki Arap alfabesinde bu kalın H harfi yukarıdaki o ince H ve Z 
harflerinin arasında yer alıyor)-- yine --(hanımlar ve erkekler olmak üzere)-- böylelikle yine            
en özgün bir sırayla aynen şöylece yerleştireceğiz:  

erkek öz-Koruyucular     hanım öz-Koruyucular     
(=el-Hafızin)     (=el-Hafizat)  

hanım öz-Ürpericiler     erkek öz-Ürpericiler    
 (=el-Haşiat)     (=el-Haşiin) 

erkek öz-Anışçılar      hanım öz-Anışçılar       
(=el-Zakirin)     (=el-Zakirat) 

 

Ve son olarak, yine yukarıdaki bu Ayette yer alan 

hanım öz-Đtaatkarlar      erkek öz-Đtaatkarlar   
 (=el-Kanitat)     (=el-Kanitin) 

çifti ise, artık yukarıda böylece gidip tam ortasına yerleşebilecekleri başka herhangi bir ikili 
mevcut olmadığı için, yine bu bağlamda Kuran-Haberde yüce Rabbimizin bu en kritik ve temel 
Ayetlerdeki (=74/28-30) bu açık ve kesin direktifi doğrultusunda --o sol tarafta-- böylece 
“dışlanacak,” ve --o sağ tarafta-- böylece “elenecek” olan o özgün kısmı (=74/28)                            
temsil etmektedirler.     
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O halde, şimdi burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bu “19” kodlu, en muazzam “Simetrik 
Mucizeyi” böylelikle açıkça tarif edip netçe haber verdiği o en kritik ve temel Ayetleri peş peşe 
hatırlayalım aşağıda, şimdi bu bağlamda, şöylece: 

====================                                                                                                                                           
23- Al-lah o en güzel Anlatıyı benzeşmeli (=muteşabihen) iki şerli /çifterli (=mesaniye)                             
--burada tüm bu erdemli Erkek ve Kadınları da böylece-- kapsayan bir Yazılı Belge olarak 
indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra tüm bu erdemli erkek ve kadınların, yüce Rabbimiz tarafından tüm Kuran-Haber 
boyunca nasıl böylelikle en Bilge ve hikmetli bir şekilde anılıp, akabinde bunların tam karşılıklı olarak böylelikle 
benzeşmeli (=muteşabihen) toplam “9” ikili /çift  (=mesaniye) halinde --elbette yine 19 kodu altında; (74/30)-- 
böylece nasıl en muazzam Simetrik bir tarzda anılıp planlanmış olduklarını, biraz sonra yine (inş.A) daha                  
yakından da, ve en net olarak yine göreceğiz, birlikte:         

      erkek öz-Teslimciler      &     hanım öz-Teslimciler           
(=el-Müslimin)          (=el-Müslimat)        
erkek Teslimciler       &     hanım Teslimciler     
(=Müslimin)          (=Müslimat)  

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

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

 

Rablerinden korkanların bundan ötürü derileri ürperir, sonra onların derileri ve kalpleri yatışır 
Al-lahın (bu) Anışı (=Zikr) için!                                                                                                          
Bu, (aynı zamanda) Al-lahın Đletisidir  (=Huda), O bununla dilediğini doğruya                                    
iletir  (=yehdi); fakat Al-lah kimi de (bu konuda o kendi hainliklerinden ötürü; 2/26-27)  
saptırırsa (=yudlil), onlar için artık bir Đletici olmaz!  

(Kuran-Haber 39/23)                                                                                 
====================          
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====================                                                                                                                                          
26- Al-lah dedi: Öyleyse, Ben de (şimdi) onu Söküp-Atıcıya sokacağım!                              
27- Peki sana ne bildirdi, nedir o Söküp-Atıcı!                                                                                                

       -------------------------------------             ---------------------------------------                                                                                                                             
O baki-bırakmaz,        ve O sağlam-komaz, 

               (ve ardından, sunar)                                                                                                         
-------------------------------                                                                                    
           Tablolar                                                                                                                                
-------------------------------                                                                                                           

                             tüm insanlık için.                                                                                                           

30-               Onun üzerinde (kodlanmıştır) “19!”  

 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o --(çünki bunlar için orada artık böylece gidip tam ortasına yerleşebilecekleri 
herhangi bir ikili kalmadığından ötürü)-- burada bu açıdan bariz şekilde farklı ve “istisnai” konumda kalacak olan     
bu iki karşılıklı terimin:  

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

     hanım öz-Đtaatkarlar                  erkek öz-Đtaatkarlar                                      
(=el-Kanitat)                 (=el-Kanitin) 

                                                                       
orada bu nedenle bu ilahi Söküp-Atıcı (=Sekar) sistem tarafından, her iki tarafta, mutlak olarak böylece 
dışlanacağını ve eleneceğini ; ve bunun akabinde ise, bu ilahi Sistemin bize az önce gördüğümüz Kuran-Haberdeki 
tüm o erdemli Erkek ve Hanımları o toplam “9” ikili /çift  halinde --yukarıdaki Ayetlerde yüce Rabbimizin akabinde 
orada yine aynen böylece önemle vurgulayıp işaret ettiği üzere-- o Tablolar  (=Levvahatun) halinde, her iki tarafta, 
yine topluca ve bütünüyle “19” ile kodlanmış şekilde net olarak sunacağını, biraz sonra yine (inş.A) daha                
yakından da, ve en açıkça göreceğiz, birlikte.   

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

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

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

** Đlkin, biz buradaki bu en kritik Ayetlerle (=74/26-31) daha önce gördüğümüz bu en kritik Ayet (=39/23)                   
arasındaki o çok yakın ve kesin ilişkiyi, burada yüce Rabbimiz tarafından bunların içinde özel olarak kullanılıp 
kuvvetle vurgulanmış olan bu Anış (=Zikr), ve Anışlık  (=Zikra), ve hemen sonrasında, bununla dilediğini 
saptıracaktır (=yudillu), ve dilediğini doğruya iletecektir (=yehdi) gibi o ortak en kritik ifadelerden derhal 
görebilmiş, ve akabinde yüce Rabbimizin böylelikle bu en kritik ve temel Ayetlerle bize işin sonunda ve esasen 
böylece yine burada o aynı “19” kodlu, en muazzam “Simetrik Mucizeyi” işaret edip haber verdiğini buradan da                   
en açık ve net bir şekilde idrak etmiş oluyoruz yine, en ilkin. (lütfen, bu bağlamda şimdi, tekrar bkz. Kuran-Haber 
39/23 = 74/26-31)                                                                                                                                          

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

 

O halde, yukarıda artık Kuran-Haberdeki bu en kritik ve temel Ayetleri böylece yine birarada 
hatırlayıp, bu bağlamda da böylelikle ve netçe idrak ettikten sonra, şimdi yüce Rabbimize ait             
bu “19” kodlu, en muazzam “Harikulade Mucizeyi” de, bir sonraki sayfamızda, artık böylelikle               
en net ve apaçık bir şekilde görüp, yüce Rabbimizin huzurunda yine böyle en derin bir saygı ve 
haşyet içinde (32/15-17), tanık olmalıyız birlikte, şöylece:   
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               toplam       toplam                                                              
geçiş sayısı    geçiş sayısı           

erkek öz-Teslimciler    14    1   hanım öz-Teslimciler                      
(=el-Müslimin/un)       (=el-Müslimat)   
erkek Teslimciler     22    1   hanım Teslimciler                                            
(=Müslimin/un)          (=Müslimat)       

hanım öz-Bağışçılar      1    2   erkek öz-Bağışçılar     
(=el-Mutesaddikat)       (=el-Mutesaddıkin/un) 
hanım Bağışçılar       0    0   erkek Bağışçılar    
(=Mutesaddikat)       (=Mutesaddıkin/un)     

erkek öz-Đnananlar   133   19   hanım öz-Đnananlar    
(=el-Müminin/un)        (=el-Müminat)                           
erkek Đnananlar     45    3   hanım Đnananlar       
(=Müminin/un)         (=Müminat)                            

erkek öz-Doğrular     21    1   hanım öz-Doğrular    
(=el-Sadıkin/un)       (=el-Sadikat)    
erkek Doğrular      35    0   hanım Doğrular     
(=Sadıkin/un)         (=Sadikat)    

hanım öz-Oruçlular     1    1   erkek öz-Oruçlular     
(=el-Saimat)        (=el-Saimin/un)   
hanım Oruçlular      0    0   erkek Oruçlular      
(=Saimat)        (=Saimin/un)   

erkek öz-Sabrediciler   17    1   hanım öz-Sabrediciler   
(=el-Sabirin/un)       (=el-Sabirat)    
erkek Sabrediciler      1    0   hanım Sabrediciler     
(=Sabirin/un)        (=Sabirat)   

erkek öz-Koruyucular    2    1   hanım öz-Koruyucular   
(=el-Hafızin/un)       (=el-Hafizat)    
erkek Koruyucular      9    1   hanım Koruyucular  
(=Hafızin/un)        (=Hafizat)  
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hanım öz-Ürpericiler    1     2   erkek öz-Ürpericiler    
(=el-Haşiat)        (=el-Haşiin/un)   
hanım Ürpericiler      0     4   erkek Ürpericiler     
(=Haşiat)        (=Haşiin/un)  

erkek öz-Anışçılar      2     1   hanım öz-Anışçılar     
(=el-Zakirin/un)       (=el-Zakirat)    
erkek Anışçılar       0     0   hanım Anışçılar    
(=Zakirin/un)        (=Zakirat) 

           ____________     ____________                                          

      19x…     19x…   

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

hanım öz-Đtaatkarlar    1     3   erkek öz-Đtaatkarlar     
(=el-Kanitat)        (=el-Kanitin/un)    
hanım Đtaatkarlar      2     3   erkek Đtaatkarlar     
(=Kanitat)        (=Kanitin/un) 
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O halde, burada şimdi de, hz. Davud ve hz. Muhammedin (her ikisinin üzerine de Selam olsun) 
bu konuda vermiş oldukları şu en kritik ve mucizevi Haberlerini görelim birlikte, şöylece:  

******              

19- Hz. Davud şöyle haber verdi: Açın benim için o --(burada böylece özellikle “ 19” kodlu)-- 
Erdem kapılarını; ben oradan girip Rabbe şükredeceğim.                                                                                                                             

20- Đşte budur, Rabbin --(böylece yine özellikle “19” kodlu)-- Kapısı! Tüm erdemliler oradan 
gireceklerdir.                                                                                                                                                 

21- Sana şükrederim, (ey Rabbim), çünkü Sen bana yanıt verdin, ve Sen böylece benim için bir 
Kurtuluş oldun.              

22- Yapıcıların reddettiği “Taş” (=burada böylece yahudi ve hristiyanların en baştan beri 
reddettikleri “Kurana” dair gaybi bir atıftır, bu en önemli ve kritik “Misak Elçisi/MESAJInın”  
şerefli atası olan hz. Muhammede (a.s.) o zamanda Edebi ve Mecazi boyutuyla indirilmiş olan)                
-yenilenip- Köşenin “Baş Taşı” (=burada böylece bu “Kuran-Habere” dair gaybi bir atıftır,                
şimdi hz. Davudun ve hz. Muhammedin (a.s.) uzun zamandır beklenen ve özlenen bu (Mesih ve 
Mehdi) torunları “Misak Elçisi” üzerine burada böylece Matematik ve Bilimsel boyutuyla                  
yeni bir Kitap olarak yüce Al-lah tarafından böylece bu yeni boyutuyla tekrar indirilmiş olan; 
lütfen, bu hususta, şimdi en ilkin, hem de ayrıca ve mutlaka bkz. Kuran-Haber “Giri ş” bölümü.)                     

23- Bu iş Rab tarafından yapıldı, ve bizim gözlerimizde harika bir iştir bu!       

24- Đşte bu, Rabbin yarattığı Gündür (=yani Çağ/BinYıl); o halde, haydi sevinip coşalım bunda!   

25- Lütfen, ey Rab, öyleyse --şimdi “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta-- yardım et (bize);                
lütfen, ey Rab, öyleyse --şimdi “19” kodlu o Tablolarda, o sağ tarafta-- zafer ver (bize)!                       

26- Öyleyse, mübarek olsun o (=burada böylece yine hz. Davudun ve hz. Muhammedin (a.s.) 
uzun zamandır beklenen ve özlenen bu torunu “Misak Elçisi/MESAJINA” dair bir atıftır)                       
Rabbin emri altında gelen (kulu); biz (=oradaki tüm o şerefli Peygamberler) seni Rabbin 
katından böylece selamlarız!            

(Mezmurlar-Zebur 118/19-26)          

******  
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=======             
1- Hz. Davud şöyle haber verdi: O halde, --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, 

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

        ne “güzeldir,”           ne “hoştur ,” 

tüm o “erkek/kız kardeşlerin” o Meskenleri, hep birlikte! (Mezmurlar-Zebur 133/1) 

 

12- Hz. Davud şöyle haber verdi: O halde, --işte, şimdi burada yine “19” kodlu o Tablolarda,      

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

     o          o           
“oğullarımız ”          “kızlarımız”     
büyük fidanlar gibidir,                güzel sütunlar gibidir.           

13- Ambarlarımız “hasat” ile dolup taşmaktadır; çayırlarda “davarlarımız” binlerce, on binlerce 
çoğalmaktadır!             
(Tüm bu en özgün “hasat” ve “davarlara” da tanık olmak için, lütfen, şimdi “Enfes Bir Mucize” 
ve “Şahane Bir Mucize” dosyalarını da görmeliyiz, en ilkin.)         
14- “Sığırlarımız” da semizdir; sokaklarımızda hiçbir gedik, çığlık veya ağlayış yoktur!    
15- Ne mutludur o “topluluk ”             
--işte, şimdi burada yine “19” kodlu o Tablolarda,      

       --o sol tarafta-- 

             “Kısmeti” böyle olan;          

 Ne mutludur o “topluluk ”           
--işte, şimdi burada yine “19” kodlu o Tablolarda,      

               --o sağ tarafta da-- 

                   ilahı “AL-LAH ” olan!      

(Mezmurlar-Zebur 144/12-15)         
======= 
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*******                                                                                                         
1- Hz. Muhammed o vakit çevresindeki inananlara şöyle 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, bu Son Günde/BinYılda  gönderileceğini  
daha önce önemle işaret edip açıkça bildirdiği, bu torunu “Misak Elçisi/MESAJI” (bunun için, 
lütfen, şimdi hem de, en ilkin yine bkz. Kuran,  A. Đmran 81 = Ahzap 7-8) zamanında ve 
kanalıyla) anlamada burada kendilerinden çok daha elverişli /anlayışlı durumda olacak o (gaip) 
kimseye/kimselere de iletmiş olacaklardır!      

(Buhari’den)                                   
*******          

=======             
2- Hz. Muhammed o vakit oradaki o hanıma şöyle dedi: O halde, onun arkadaşı artık orada kendi 
örtüsünü onunla paylaşmalıdır.          
Ve (tüm) “Kadınlar ” --işte, şimdi özellikle ve en başta burada yine “19” kodlu o Tablolarda,      

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

        o “iyi i şlerde,”                 o dini “toplanışlarda,” 

tüm o (“Erkek”) Đnananlarla birlikte vazifeli/ortak olmalıdırlar!         

(Buhari’den)              
=======                         

(*Ve burada, hz. Muhammedin (a.s.) hayatı boyunca Namazlarını sadece ardarda tam “19” gün 
hızlandırıp vurgulayarak, ve Mekkedeki o putperest ve saldırgan Araplara karşı 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 yine, en başta.)   
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Öyleyse, artık Selam ve sonsuz Esenlik, burada yine bu kritik Son Günde/Çağda,                                                            
--o ilk iki dokümanımızda açıkça ve detaylıca tanık olduğumuz o en kritik ve en temel                         
iki “Devasa” mucizevi Đlahi Mesajla birlikte, ve akabinde-- buradaki bu yirmi-beşinci                                           
en kritik ve önemli bu mükemmel “Harikulade” mucizevi Đlahi Mesaja da böylelikle mutlak              
kulak verip, ve ardından böylece samimi bir yürekle oturup bunun üzerinde de gönülden ve 
erdemlice çalışacak,                                                                                                                                                                             
ve böylelikle, burada bunu kendi kulakları ve gözleri ve zihinleriyle de onaylamış,                          
ve böylece şahsen tanık da olmuş olacak, tüm o (Yahudilerden & Hristiyanlardan & Araplardan, 
ve bu Çağda, böylelikle burada en başta Türkler olmak üzere, dünya çapında Tüm Diğer 
Milletlerden) tüm erdemli inananların üzerine olsun yine, yüce Rabbimizin katında, hepimizin 
sonsuz kurtuluş ve mutluluğumuz için, ebeden!                                                                                                           
(Lütfen, bu bağlamda ayrıca tekrar ve mutlaka şimdi bkz. Kuran-Haber 39/23, 33-35 &                       
74/26-40) 

 

                        Metin/Misak Elçisi              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


