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           KURAN-HABER’DE                                                                                           

O SEÇĐLM ĐŞ “ŞAHISLAR” 

Burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde --(bu açıdan; 74/30)-- şimdi böylece de bu en kritik             
ve özel “19.” Sure/Bölümde en başta böylelikle andığı tüm o “seçilmiş Kullarının” (=19/1-98),                          
akabinde sonuçta bize yine böylece nasıl “19” kodlu, en muazzam bir “Simetrik Planlama” 
(=74/26-31) verecek şekilde tüm Kuran-Haber boyunca böylelikle yine her daim en Bilge ve 
mucizevi bir tarzda anılmış olduklarına hayranlıkla tanık olacağız, birlikte.     

O halde, burada şimdi, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “19.” Sure/Bölümde 
burada en başta böylece anmış olduğu tüm o “seçilmiş Kullarını” (=19/1-98), akabinde                     
tüm Kuran-Haber boyunca da böylelikle yine her daim en Bilge ve hikmetli bir tarzda anmış 
olduğu tüm bu ilgili --Bölüm/Ayet numaralarında-- böylece birer birer görüp açıkça idrak 
edelim, en ilkin:  

hz. İbrahim                                 

toplam 69 kez anılmış 

2/124   2/258  4/125  11/76  21/62  38/45    

2/125   2/258  4/163  12/6  21/69  42/13    

2/125   2/260  6/74  12/38  22/26  43/26    

2/126    3/33  6/75  14/35  22/43  51/24    

2/127   3/65  6/83  15/51  22/78  53/37    

2/130   3/67  6/161  16/120 26/69  57/26    

2/132    3/68  9/70  16/123 29/16  60/4    

2/133   3/84  9/114  19/41  29/31  60/4    

2/135    3/95  9/114  19/46  33/7  87/19    

2/136    3/97  11/69  19/58  37/83      

2/140    4/54  11/74  21/51  37/104     

2/258  4/125  11/75  21/60  37/109  

hz. İshak                                   

toplam 17 kez anılmış 

2/133    6/84  14/39  37/113       

2/136   11/71  19/49  38/45        

2/140   11/71  21/72           

3/84     12/6  29/27          

4/163   12/38  37/112 
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hz. Zekeriyya                

toplam 7 kez anılmış 

3/37  3/37  3/38  6/85  19/2  19/7  21/89 

hz. İdris              

toplam 2 kez anılmış 

19/56  21/85 

 

hz. Meryem             

toplam 34 kez anılmış            

2/87    3/43  4/157  5/46  5/112  19/27  57/27  

2/253   3/44  4/171  5/72  5/114  19/34  61/6  

3/36    3/45  4/171  5/75  5/116  23/50  61/14  

3/37    3/45  5/17  5/78  9/31  33/7  66/12  

3/42  4/156  5/17  5/110  19/16  43/57 

hz. İsa              

toplam 25 kez anılmış   

2/87    3/52  4/157  5/78  5/116  42/13  61/14  

2/136   3/55  4/163  5/110  6/85  43/63    

2/253   3/59  4/171  5/112  19/34  57/27    

3/45  3/84  5/46  5/114  33/7  61/6 

 

hz. Yahya              

toplam 5 kez anılmış 

3/39    6/85   19/7  19/12   21/90 

hz. Musa              

toplam 136 kez anılmış 

2/51   6/84  7/154  17/101 20/91  28/15             37/120  

2/53    6/91  7/155  18/60  21/48  28/18             40/23 
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2/54    6/154  7/159  18/66  22/44  28/19             40/26  

2/55    7/103  7/160  19/51  23/45  28/20             40/27  

2/60    7/104  10/75  20/9  23/49  28/29             40/37  

2/61    7/115  10/77  20/11  25/35  28/30             40/53  

2/67    7/117  10/80  20/17  26/10  28/31             41/45  

2/87    7/122  10/81  20/19  26/43  28/36             42/13  

2/92    7/127  10/83  20/36  26/45  28/37             43/46  

2/108   7/128  10/84  20/40  26/48  28/38             46/12  

2/136   7/131  10/87  20/49  26/52  28/43             46/30  

2/246   7/134  10/88  20/57  26/61  28/44             51/38  

2/248   7/138  11/17  20/61  26/63  28/48             53/36  

3/84  7/142  11/96  20/65  26/65  28/48             61/5  

4/153   7/142  11/110 20/67  27/7  28/76             79/15  

4/153   7/143  14/5  20/70  27/9  29/39             87/19  

4/164   7/143  14/6  20/77  27/10  32/23    

5/20    7/144  14/8  20/83  28/3  33/7    

5/22    7/148  17/2  20/86  28/7  33/69    

5/24    7/150  17/101 20/88  28/10  37/114 

 

hz. İsmail             

toplam 12 kez anılmış 

2/125    2/133  2/140  4/163  14/39  21/85    

2/127  2/136  3/84  6/86  19/54  38/48 

hz. İsrail             

toplam 43 kez anılmış 

2/40     3/93  5/110  10/93  20/80  32/23  61/14  

2/47     3/93  7/105  17/2  20/94  40/53    

2/83    5/12  7/134  17/4  26/17  43/59    

2/122   5/32  7/137  17/101 26/22  44/30    

2/211    5/70  7/138  17/104 26/59  45/16    

2/246   5/72  10/90  19/58  26/197 46/10    

3/49  5/78  10/90  20/47  27/76  61/6  
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hz. Adem             

toplam 25 kez anılmış 

2/31     3/33  7/26  17/61  20/116     

2/33     3/59  7/27  17/70  20/117     

2/34     5/27  7/31  18/50  20/120     

2/35    7/11  7/35  19/58  20/121     

2/37  7/19  7/172  20/115 36/60  

hz. Nuh               

toplam 43 kez anılmış   

3/33    10/71  11/46  19/58  26/106 38/12  53/52  

4/163   11/25  11/48  21/76  26/116 40/5  54/9  

6/84    11/32  11/89  22/42  29/14  40/31  57/26  

7/59    11/36  14/9  23/23  33/7  42/13  66/10  

7/69    11/42  17/3  25/37  37/75  50/12  71/1  

9/70  11/45  17/17  26/105 37/79  51/46  71/21    

            76/26 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

hz. Harun               

toplam 20 kez anılmış 

2/248   7/122  19/28  20/70  21/48  26/13             37/114  

4/163   7/142  19/53  20/90  23/45  26/48             37/120  

6/84  10/75  20/30  20/92  25/35  28/34 

hz. Yakup              

toplam 16 kez anılmış 

2/132   2/140  6/84  12/38  19/49  38/45    

2/133   3/84  11/71  12/68  21/72      

2/136  4/163  12/6  19/6  29/27 
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O halde, işte şimdi burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde şimdi bu açıdan bu                     
en kritik ve özel “19.” Surede/Bölümde (=19/1-98) burada en başta böylece en Bilge ve hikmetli 
bir tarzda anılmış olan tüm o “seçilmiş Kullarını” şimdi burada şöylece birer birer görüp açıkça 
idrak edelim, en ilkin:       

=======             
41- Ve (şimdi de) Kitapta “Đbrahimi ” an; … (19/41) 

46- (Babası ona) dedi: Ey “Đbrahim ,” sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? … (19/46)  

58- … ve “Đbrahimin ” soyundan … (19/58) 

***    

49- … Biz ona bağışladık “Đshakı” … (19/49)          
=======        

O halde, şimdi yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki Ayetlerde böylece anılmış olan bu iki 
“seçilmiş Kulunu” bu Tablomuzun ilk kısmında aynen şöylece yerleştireceğiz, en ilkin: 

Đbrahim (3)     Đshak (1)    
  

*Burada lütfen, dikkat edip şunu açıkça görelim ki, bu “19.” Surede/Bölümde hz. “İbrahim”  yüce Rabbimiz 

tarafından böylece toplam tam “üç” kez anılmış olduğu için, onun isminin yanına (3), ve oğlu hz. “İshakın” 

isminin yanına ise yukarıda böylece (1) rakamı da koyuyoruz. 

=======             
2- Bu, Rabbinin, kulu “Zekeriyyaya” olan rahmetini anıştır. (19/2) 

7- Ey “Zekeriyya,” işte, Biz sana bir oğul müjdeliyoruz … (19/7) 

***         

56- Ve (şimdi de) Kitapta “Đdrisi ” an; … (19/56)         
======= 

O halde, şimdi yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki Ayetlerde böylece anılmış olan bu iki 
“seçilmiş Kulunu” bu Tablomuzun ilk kısmında aynen şöylece yerleştireceğiz, ikinci olarak: 

Zekeriyya (2)     Đdris (1)    
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=======             
16- Ve (şimdi de) Kitapta “Meryemi” an; … (19/16) 

27- … dediler: Ey “Meryem,” sen tuhaf bir şey yaptın! (19/27) 

34- Đşte, “Meryem” oğlu Đsa budur; … (19/34)   

***     

34- Đşte, Meryem oğlu “Đsa” budur; … (19/34)           
======= 

O halde, şimdi yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki Ayetlerde böylece anılmış olan bu iki 
“seçilmiş Kulunu” bu Tablomuzun ikinci kısmında aynen şöylece yerleştireceğiz yine, en ilkin: 

Meryem (3)     Đsa (1)      

*Burada lütfen, dikkat edip şunu açıkça görelim ki, bu “19.” Surede/Bölümde hz. “Meryem” de                                   

yüce Rabbimiz tarafından yine böylece toplam tam “üç” kez anılmış olduğu için, onun isminin yanına da                 

yine (3), ve oğlu hz. “İsanın” isminin yanına ise yukarıda böylece yine (1) rakamı da koyuyoruz. 

=======             
7- Ey Zekeriyya, işte, Biz sana bir oğul müjdeliyoruz, adı “Yahyadır.” … (19/7) 

12- Ey “Yahya,” o halde, Kitaba kuvvetle sarıl. (19/12)        

***    

51- Ve (şimdi de) Kitapta “Musayı” an; … (19/51)         
=======   

O halde, şimdi yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki Ayetlerde böylece anılmış olan bu iki 
“seçilmiş Kulunu” bu Tablomuzun ikinci kısmında aynen şöylece yerleştireceğiz yine, ikinci 
olarak: 

Yahya (2)     Musa (1)    
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=======               
54- Ve (şimdi de) Kitapta “Đsmaili” an; … (19/54) 

***    

58- … ve Đbrahimin soyundan ve “Đsrailin ” … (19/58)      
======= 

O halde, şimdi yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki Ayetlerde böylece anılmış olan bu iki 
“seçilmiş Kulunu” bu Tablomuzun ikinci kısmında aynen şöylece yerleştireceğiz, üçüncü olarak: 

Đsmail (1)     Đsrail (1)     

=======             
58- … ve “Ademin” soyundan … (19/58) 

*** 

58- … ve “Nuh” ile birlikte taşıdıklarımızdan … (19/58)      
=======    

O halde, şimdi yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki Ayetlerde böylece anılmış olan bu iki 
“seçilmiş Kulunu” bu Tablomuzun ikinci kısmında aynen şöylece yerleştireceğiz, dördüncü  
olarak: 

Adem (1)     Nuh (1)      

=======             
6- … ve “Yakup” ailesine mirasçı olsun … (19/6)         

49- … Biz ona bağışladık Đshakı ve “Yakubu” … (19/49)   

*** 

28- Ey “Harunun ” kızkardeşi, senin baban kötü bir adam değildi, … (19/28)    

53- Ve Biz ona, rahmetimizden, kardeşi “Harunu ” da bir peygamber olarak bahşettik. (19/53)   
=======     
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O halde, şimdi yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki Ayetlerde böylece anılmış olan bu iki 
“seçilmiş Kulunu,” burada yine bu bağlamda bu en kritik ve temel Ayetlerdeki (=74/28-30)               
bu dosdoğru ve apaçık direktif doğrultusunda, bu Tablomuzda da o alt bölgeye --o sol tarafta &  
o sağ tarafta-- aynen şöylece yerleştireceğiz yine, en son olarak: 

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

   Harun (2)        Yakup (2)       

*Burada lütfen, dikkat edip şunu açıkça idrak edelim ki, hz. Yakup yukarıdaki Tabloda, yüce Al-lah 
tarafından kendisine en evvelden beri verilmiş olan bu özel ismi: “Đsrail” ile zaten böylece apaçık ve net 
bir şekilde yer almaktadır; bu nedenle onun buradaki bu öteki ismi olan “Yakup” ise, burada                     
yüce Rabbimizin bu bağlamda bu en kritik ve temel Ayetlerdeki (=74/28-30) bu dosdoğru ve apaçık 
direktifi doğrultusunda, bu Tablomuzda da o alt bölgeye --o sağ tarafta-- böylece doğrulukla 
yerleştirilmi ştir. Ve bunun ardından, yukarıdaki Tablomuzda böylece   

Đbrahim (3)                                    
              
Meryem (3)                              

Zekeriyyaa (2)                                   
               
Yahyaa (2)                    

böylece bu en kritik ve özel “19.” Sure/Bölümde bu eşit anılış sayıları ve isimlerinin son hecelerindeki             
bu tam uyum üzere böylece tam paralel olarak, mükemmel ve dosdoğru bir şekilde yerleştirilmi ştir; ve 
dolayısıyla, akabinde 

Haruun (2)    Yakuub (2)                               

böylece yine buradaki bu eşit anılış sayıları ve isimlerinin son hecelerindeki bu tam uyum üzere,                        
böylece tam paralel olarak, mükemmel ve dosdoğru bir şekilde yukarıdaki Tablomuzda o alt bölgeye                       
--o sol tarafta & o sağ tarafta-- (74/28-30) yine böylece ve doğrulukla tam karşılıklı olarak 
yerleştirilmi ştir.  
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O halde, şimdi burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bu “19” kodlu, en özgün “Simetrik  
Mucizeyi” böylelikle açıkça tarif edip en net bir şekilde 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 “seçilmiş Kulları” da böylece-- kapsayan bir Yazılı Belge olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “19.” Sure/Bölümde yüce Rabbimiz tarafından              
en başta burada böylece anılmış olan tüm bu “seçilmiş Kullarının” (=19/1-98) Onun tarafından akabinde yine tüm              
Kuran-Haber boyunca da böylelikle her daim yine en Bilge ve mucizevi bir tarzda anılıp, akabinde bunların                  
tam karşılıklı olarak böylelikle benzeşmeli (=muteşabihen) toplam tam “2 ve 4” ikili /çift  (=mesaniye) halinde                         
--(elbette yine 19 kodu altında; 74/30)-- böylece nasıl en muazzam Simetrik bir tarzda anılıp planlanmış                
olduklarını da, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından, ve en net olarak da yine göreceğiz, birlikte:    

Đbrahim (3)     &    Đshak (1)                                

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

 

Meryem (3)     &    Đsa (1)             

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

 

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 kalıcı-bırakmaz,         ve O yerleşik-komaz, 

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

                             tüm insanlık için.                                                                                                           

30-               Onun üzerinde (kodlanmıştır) “19!”  

 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o --(birisi böylece burada hz. Đsrailin öteki/ikinci ismi olduğu için, ve                      
hz. Harun ise orada böylece ona tam uyumlu bir tarzda doğrulukla ve mükemmel olarak eşlik ettiği için)-- bu açıdan 
böylelikle “istisnai” konumda kalacak olan bu iki “seçilmiş Kulun:”  

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

Haruun (2)        Yakuub (2)                                                                   

orada bu nedenle bu ilahi Söküp-Atıcı (=Sekar) sistem tarafından, her iki tarafta, yüce Rabbimizin izniyle, böylece 
uygun bir tarzda dışta ve hariç bırakılacağını; ve bunun akabinde ise, bu ilahi Sistemin bize az önce gördüğümüz 
Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “19.” Sure/Bölümdeki tüm bu “seçilmiş Kulları” böylece o toplam tam “2 ve 4” 
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” i şaret edip haber verdiğini buradan da                   
en açık ve net bir şekilde idrak etmiş oluyoruz yine, en ilkin. (lütfen, bu bağlamda şimdi, hem de tekrar bkz.                
Kuran-Haber 39/23 = 74/26-31)                                                                                                                                          

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

 

O halde, yukarıda artık Kuran-Haberdeki bu en kritik ve temel Ayetleri böylece yine hep birlikte 
hatırlayıp, bu bağlamda da böylelikle ve netçe idrak ettikten sonra, şimdi yüce Rabbimize ait             
bu “19” kodlu, en özgün ve harikulade “Muazzam 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 

      Đbrahim (3)           69        17        Đshak (1)   
   

      Zekeriyya (2)            7         2        Đdris (1)    

    _____________      _____________                                          

           19x…         19x…     

 

      Meryem (3)           34        25        Đsa (1)    

 

      Yahya (2)             5       136       Musa (1)   

 

      Đsmail (1)            12        43        Đsrail (1)    

 

      Adem (1)            25        43        Nuh (1)    

    _____________      _____________                                          

    19x…       19x…   

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

      Harun (2)            20         16       Yakup (2)    
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** Đlk olarak, burada dikkat edip yukarıdaki Tablomuza öncelikle yukarıdan aşağıya dikey bir tarzda 
baktığımız zaman, orada o ilk kısımda, o sol tarafta, o birinci sırada böylece   

hz. Đbrahim (3)             

ve buna mukabil, o ikinci kısımda, o sol tarafta, o birinci sırada böylece onun soyundan    

hz. Meryem (3)                       

Ve sonra, o ilk kısımda, o sol tarafta, o ikinci sırada böylece 

hz. Zekeriyya (2)                         

ve buna mukabil, o ikinci kısımda, o sol tarafta, o ikinci sırada böylece onun soyundan 

hz. Yahya (2)                          

bulunmaktadır, böylece yine bu en kritik ve özel “19.” Sure/Bölümde bu eşit anılış sayıları açısından da 
böylece yine tam paralel, mükemmel ve dosdoğru bir şekilde yerleşmiş olarak.     
   

Ve bunun ardından, o ikinci kısımda, o sol tarafta, o üçüncü sırada böylece 

hz. Đsmail (1)                

ve yine o ikinci kısımda, o sol tarafta, o dördüncü sırada böylece onun atasından  

hz. Adem (1) 

bulunmaktadır, böylece yine bu en kritik ve özel “19.” Sure/Bölümde bu eşit anılış sayıları açısından da 
böylece yine --burada sadece yukarıdaki o ilk ikisinde akabinde “soyundan” ve daha sonra ise böylece               
akabinde “atasından” olan bir “seçilmiş Kul” bulunuyor olması açısından zıt bir mantıkta olarak--                              
böylece tam paralel, mükemmel ve dosdoğru bir şekilde yerleşmiş olarak.              
          

Ve sonra, burada dikkat edip yukarıdaki Tablomuza şimdi de soldan sağa yatay bir tarzda baktığımız 
zaman, orada o ilk kısımda, o birinci sırada böylece    

hz. Đbrahim (3)      ve oğlu  hz. Đshak (1)     
  

ve buna mukabil, o ikinci kısımda, o birinci sırada böylece    

hz. Meryem (3)      ve oğlu   hz. Đsa (1)     
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Ve sonra, orada o ilk kısımda, o ikinci sırada böylece   

  hz. Zekeriyya (2)            ve ondan önceki  hz. Đdris (1)    
         bir Peygamber olan:   

ve buna mukabil, o ikinci kısımda, o ikinci sırada böylece   

hz. Yahya (2)              ve ondan önceki   hz. Musa (1)       
        bir Peygamber olan:  

bulunmaktadır, böylece yine bu en kritik ve özel “19.” Sure/Bölümde bu eşit anılış sayıları açısından da 
böylece yine tam paralel, mükemmel ve dosdoğru bir şekilde yerleşmiş olarak.      
Ve bunun ardından, o ikinci kısımda, o üçüncü sırada böylece 

hz. Đsmail (1)          ve ondan sonraki   hz. Đsrail (1)    
         bir Peygamber olan:  

ve yine o ikinci kısımda, o dördüncü sırada böylece  

hz. Adem (1)          ve ondan sonraki   hz. Nuh (1)     
              bir Peygamber olan:  

bulunmaktadır, böylece yine bu en kritik ve özel “19.” Sure/Bölümde bu eşit anılış sayıları açısından da 
böylece yine --burada sadece hemen yukarıdaki o ilk ikisinde o sağ tarafta “önceki,” ve daha sonraki o 
ikisinde ise böylece o sağ tarafta “sonraki” bir “seçilmiş Kul” bulunuyor olması açısından zıt bir mantıkta 
olarak-- böylece yine tam paralel, mükemmel ve dosdoğru bir şekilde yerleşmiş olarak, en baştan beri.   

** Son olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda, yine                
yüce Rabbimizin bu bağlamda bu en kritik ve temel Ayetlerdeki (=74/28-30) bu mutlak ve apaçık 
direktifi doğrultusunda, hz. “Haruun” ve hz. “Yakuub” isimleri böylece tam uyumlu ve karşılıklı bir 
tarzda o alt bölgeye --o sol tarafta & o sağ tarafta-- böylece doğrulukla yerleştirilmi ştir. (lütfen, bkz.                     
sh. 8 ve 10) O halde, burada bundan önceki o “Muhteşem Bir Mucize” dosyasında yer alan “19” kodlu, 
o en özgün Tabloda da, yine yüce Rabbimizin bu en Bilge ve hikmetli emriyle (=74/28-30), hz. “Đlyasiin” 
ve hz. “Đsraii l” isimlerinin de yine aynen ve böylece tam uyumlu ve karşılıklı bir tarzda o alt bölgeye                       
--o sol tarafta & o sağ tarafta-- böylece ve doğrulukla yerleştirilmi ş olduğunu da mutlaka hatırlamalıyız 
bu bağlamda, en başta. Ve sonra, burada yine bundan önceki o “Haşmetli Bir Mucize” dosyasında yer 
alan “19” kodlu, o en Has Tabloda da, yine yüce Rabbimizin bu en Bilge ve hikmetli emriyle                       
(=74/28-30), orada yüce Rabbimize ait bu en güzel “Đsmin” (=el-Aziz) --o ikinci tekrarının-- böylece,  
Onun izniyle, o alt bölgede doğrulukla yerleştirilip, orada yüce Rabbimize ait bu diğer en güzel “Đsmin”  
(=el-Cebbar) da orada ona tam uyumlu ve en mükemmel bir tarzda --(burada hz. “Haruun” adının                        
hz. “Yakuuba” böylece tam uyumlu ve mükemmel bir tarzda eşlik etmiş olduğu ile sadece bu açıdan 
temelde böylece tam benzer/aynı bir mantıkta)-- yüce Rabbimizin emriyle, böylece ve doğrulukla                                 
en mükemmel bir tarzda eşlik etmiş olduğunu da mutlaka hatırlamalıyız bu bağlamda burada, en başta.             
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O halde, burada şimdi hz. Davud, ve hz. Đsa, ve de hz. Muhammedin (hepsinin üzerine de Selam 
olsun) bu konuda vermiş oldukları şu en kritik ve mucizevi Haberlerini de açıkça 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 Mesaj 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 de hz. Muhammedin (a.s.) 
uzun zamandır beklenen ve özlenen bu torunu “Misak Elçisi/MESAJINA” dair bir atıftır)                       
Rabbin emri altında gelen o (kulu); biz (=tüm o şerefli Peygamberler) seni (böylece) Rabbin 
katından selamlarız!             

(Mezmurlar-Zebur 118/19-26)          

******  
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=======                                   
10- Al-lah ona şöyle dedi: Senin adın “Yakuptur;” fakat bundan sonra sen “Yakup” olarak 
çağrılmayacaksın! Çünki bundan sonra (ilk ve esas olarak) senin adın “Đsrail” olacaktır!                          
Ve (dolayısıyla), Al-lah onu --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda da, bundan ötürü                                 
o sağ tarafta, ilk ve esas olarak, böylece-- “Đsrail” diye çağırdı! (Tevrat, Tesniye 35/10)  

*** 

7- Hz. Davud (a.s.) şöyle haber verdi: O RAB bizim tek Đlahımızdır; Onun --“19” kodlu--
“Kanunları ” tüm yeryüzündedir! (Bu bağlamda, lütfen, şimdi “Evrensel Muhteşem Mucizeler” 
dosyasını da muhakkak görmeliyiz, en başta.)          
8- O, böylece Kendi “Misakını” sonsuza kadar andı. Böylelikle binlerce nesile emretmiş olduğu                

--“19” kodlu; (bunun için, lütfen, şimdi tekrar en başta, bkz. Mezmurlar-Zebur 118/19-26)-- 

“Sözü!”                
9- O halde, --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- “Đbrahim ” ile yapmış 
olduğu o “Misakı,” ve --o sağ tarafta da-- “Đshaka” verdiği o “Ahdi !”     
10- Sonra O, böylece onu --işte şimdi, burada yine “19” kodlu o Tablolarda da, (bundan önceki  
o “Muhteşem Bir Mucize” dosyasında) o sağ tarafta-- “Yakuba” bir Yasa olarak, ve --burada da 
yine böylece o sağ tarafta-- “Đsraile” ebedi bir “Misak” olarak onayladı!       
11- Onlara şöyle diyerek: Ben o Kenan “Diyarını ” (=“Süt” ve “Bal” akacağı, ve içinde her türlü 
enfes “meyva” bulunacağı vadedilen bu mübarek “Diyara” (bkz. Tevrat, Tesniye 6/3, 31/7) 
şimdi burada mutlak olarak bu bağlamda tanık olmak için, lütfen, o “Enfes ve Taptaze Bir 
Mucize” dosyalarını muhakkak görmeliyiz, en başta)-- “Mirasınızın” payı olarak böylelikle size 
vereceğim! 

(Mezmurlar-Zebur 105/7-11) 

6- Hz. Davud (a.s.) şöyle haber verdi: O RAB “Erdemli Đşler” yapar, ve böylece tüm salih 
kulları için --“19” kodlu-- “Hükümler ” icra eder!        
7- O, böylece Kendi “Yollarını ” --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta-- 
“Musaya,” ve Kendi “Öğretilerini ” --yine böylece o sağ tarafta-- “Đsrail” oğullarına da bildirdi!  
8- O halde, RAB --işte şimdi, burada yine “19” kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta böylece-- 
“Anlayışlıdır ,” ve --o sol tarafta da-- “Merhametlidir ;” (bu bağlamda, lütfen, şimdi bkz. 
“Azametli Bir Mucize” dosyası); Tez öfkelenmeyen, ve (böylece de) --“19” kodlu-- “Lütfu ”                  
çok Engin olandır!            

(Mezmurlar-Zebur 103/6-8)           
=======            
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******             
39- Hz. Đsa (a.s.) şöyle haber verdi: Ben size derim ki, Siz beni bir daha asla görmeyeceksiniz 
(=yani kendisine yüce Al-lah tarafından öğretilmiş olan tüm bu Sözlerin altında yatan bu gerçek 
Sır ve anlamları burada görmek anlamındadır; öyleyse bu hususta, lütfen, şimdi ayrıca ve                    
en başta, hem de bkz. Yuhanna 12/48-50) ta ki --(bu Üçüncü ve Son “Gün;” yani “BinYıl;”                      
bkz. Mezmurlar 90/4) gelip de; lütfen, bunun için şimdi, hem de ayrıca ve tekrar bkz. Yuhanna 6/40)--                 
o vakit şöyle diyebilmenize kadar:            
“Rabbin ismi/emri altında gelen o “kulu” (=buradaki bu “Misak Elçisine/MESAJINA” bir atıftır;  
yüce Al-lah tarafından bu Son ve Üçüncü “Günde,” yani “BinYılda” gönderileceği halihazırda 
daha önce yine hz. Đsa (a.s.) tarafından açıkça vurgulanıp bildirilmiş olan o “ĐnsanOğlu” yine; 
öyleyse lütfen, bu bağlamda şimdi yine en başta ve tekrar bkz. Yuhanna 6/27, 40-45) mübarek 
olsun!”  

(Đncil, Matta 23/39)              
******     

=======             
11- Hz. Đsa (a.s.) şöyle haber verdi: Ben size derim ki, çokları doğudan ve batıdan gelecekler ve                  
--işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- “Đbrahim” ve --o sağ tarafta--
“Đshak,” ve de (yine bundan önceki o “Muhteşem Bir Mucize” dosyasında) yine o sağ tarafta-- 
“Yakup” ile birlikte böylece o Göğün --“19” kodlu-- Krallığında o “Sofraya” (=üzerinde her 
türlü enfes “yiyecek” ve “içecekler” bulunacağı vadedilmiş olan bu mübarek “Sofraya” (bkz. 
Đncil, Yuhanna 6/27 & 4/13-14) şimdi burada bu bağlamda mutlak olarak tanık olmak için, 
lütfen, o “Enfes ve de Taptaze Bir Mucize” dosyalarını muhakkak görmeliyiz yine, en başta) 
oturacaklar!               
12- Fakat Krallığın takipçileri (=bu tip yoldan sapmış olacak olan Yahudi ve de Hristiyanlara 
dair bir göndermedir; bkz. Matta 7/22-23) o dış karanlığa atılacaklar; ve orada (onlar burada              
bu mübarek “Sofrayı” (bkz. Đncil, Yuhanna 6/27 & 4/13-14) şimdi böyle kibir ve cehalet üzere 
nankörce reddettikleri takdirde) --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafı böyle 
nankörce inkar ederlerse-- “ağlayış,” ve --o sağ tarafı böyle nankörce inkar ederlerse-- “diş 
gıcırdatma” olacaktır! (Đncil, Matta 8/11-12)         

9- Hz. Đsa (a.s.) --hz. Yahya (a.s.) hakkında-- şöyle haber verdi: Öyleyse siz ne görmeye gittiniz? 
Bir haberci mi? Evet, ben size derim, o (sıradan) bir haberciden daha ötesidir.      
10- Çünki o kendisi hakkında şöyle yazılmış (Al-lahın kulu ve böylece elçisi) olan bir kimsedir:   
Al-lah dedi: Đşte, Ben senin önünde --öyleyse işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da,                 
o sol tarafta-- o elçimi (=“Yahya”) gönderiyorum, ki o böylece --o sağ tarafta-- senin önünde, 
(ey “Đsa”), --işte, şimdi burada bu matematiksel bağlamda-- yolunu hazırlayacaktır!   
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11- O halde, işte ben size gerçekten derim, (şimdi) kadından doğanlar arasında (Al-laha kulluk 
mertebesinde) o vaftizci “Yahyadan” daha yüksek kimse yoktur! Fakat yine de o “Göğün                 
--“19” kodlu-- Krallığında” en düşük olan (=şimdi, böylece yukarıda “19” kodlu o Tabloda, 
böylelikle o alt bölgede yer alan hz. “Harun ” ve/veya hz. “Yakuba” dair de en özgün bir atıftır 
burada bu bağlamda) ondan --işte, şimdi orada yaşça/kıdemce, ve de orada şimdi özellikle 
böylece rakamsal açıdan da: “20” ve/veya “16” olarak da-- daha yüksektir!   

(Đncil, Matta 11/9-11)     

25- Ama önce o (ĐnsanOğlu) çok elem çeker, ve bu “nesil” (=içinde bulunduğumuz bu Üçüncü 
ve Son Günün/Binyılın başındaki bu “nesile” de özel bir atıftır burada; o halde, bu hususta 
lütfen, şimdi yine en başta bkz. Luka 18/8 & Yuhanna 6/27, 40) tarafından reddedilir.   
26- Çünki Nuhun günlerinde nasıl olduysa, o “ĐnsanOğlunun” (=yüce Al-lah tarafından böylece 
bu Son ve Üçüncü Günün/BinYılın başında gönderileceği açıkça bildirilmiş olan buradaki                     
bu “Misak Elçisine/MESAJINA” bir atıftır yine; öyleyse lütfen, bu bağlamda şimdi yine en başta 
bkz. Yuhanna 6/27, 40) günlerinde de öyle olacaktır.          
27- O halde, --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sağ taraftaki-- “Nuhun”                 
gemiye bindiği güne dek insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Sonra tufan gelip 
(oradaki) hepsini yok etti.              
28- Lutun günlerinde de durum aynıydı. Đnsanlar yiyip içiyor, alıp satıyor, tohum ekiyor, ev 
yapıyorlardı.              
29- Ama --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda da, (yine bundan önceki o “Muhteşem Bir 
Mucize” dosyasında) o sağ taraftaki-- “Lutun ” Sodomdan ayrıldığı gün gökten ateşle kükürt 
yağdı ve (oradaki) hepsini yok etti.            
30- O halde, o “Đnsanoğlunun” (= … buradaki bu “Misak Elçisine/MESAJINA” bir atıftır 
böylece yine; …) ortaya çıkacağı o Günde/Dönemde de durum aynı olacaktır! (Öyleyse                        
bu bağlamda, lütfen, şimdi en başta ve muhakkak bkz. Kuran-Haber 21/1-2 & 44/10-16 & …) 

(Đncil, Luka 17/25-30)             
=======     
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*******                                                                                                                                        
1- Hz. Muhammed (a.s.) o vakit çevresindeki inananlara şöyle dedi: O halde, şimdi burada hazır 
bulunan (şahit) kimseler benim bu (en ilkin Kuran’da yüce Al-lah tarafından kendisine özel 
olarak öğretilmiş tüm bu gibi Sözlerini; Neml 93 ve akabinde Kuran’ın açıklayıcısı olan buradaki 
tüm bu gibi Mesajlarını da; Nahl 44) şimdi burada hazır bulunmayan (gaip) kimselere de 
muhakkak iletmelidirler. Çünki böylece şimdi burada hazır bulunan (şahit) kimseler benim                               
bu (Sözlerimi ve Mesajlarımı) nihayetinde (=yine özellikle, bu Son Günde/BinYılda  
gönderileceğini daha önce önemle işaret edip açıkça bildirdiği, bu Mehdi torunu “Misak 
Elçisi/MESAJI” (bunun için, lütfen, şimdi hem de, mutlaka 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!     
Bunun ardından, hz. Muhammed (a.s.) orada iki kez şöyle vurguladı:     
Öyleyse, ben size Allahın bu mesajını --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol  
taraf için böylece-- ilettim, değil mi?          
Öyleyse, ben size Allahın bu mesajını --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sağ 
taraf için böylece-- ilettim, değil mi? (Buhari’den)         
*******          

=======             
93- (Ey Muhammed) de ki: Tüm övgü Allah içindir; öyleyse, O size “Đşaretlerini ” ileride 
gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız! Ve Rabbin yapmakta olduklarınızdan asla habersiz 
değildir! (Kuran, Neml Suresi 93) 

---- 

50- Ve Biz o Meryem oğlunu (=“Đsa”) ve onun annesini (=“Meryem”) --öyleyse işte, şimdi 
burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta & o sol tarafta-- böylece bir “Đşaret” kıldık; 
(=74/30), ve Biz o ikisini --işte, şimdi burada o ikinci kısımda da, böylece o ilk sırada, böyle de--  
bir “yüksek yerde” yerleştirdik, bir “dinlenme” ve “içecek” kaynağı da olan! (O halde, bu 
bağlamda, bunun ardından şimdi lütfen, yine o “Enfes ve Taptaze Bir Mucize” dosyalarını da 
muhakkak görmeliyiz burada da yine, en başta.)     

(Kuran-Haber 23/50)  

*****               

(345) Hz. Muhammed (a.s.) şöyle buyurdu: Ben Mekkede iken evimin çatısı açıldı ve oradan 
Cebrail indi, göğsümü açtı ve onu ZemZem suyuyla yıkadı. Ve o (Cebrail) altın bir tepsi getirdi,  
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üzerinde --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol taraf için böylece-- “Hikmet ,” ve                     
--o sağ taraf için-- “Đman” dolu olan, ve bunları göğsüme koyup kapattı. Ve sonra o (Cebrail) 
elimden tutup benimle o en yakın göğe yükseldi; böylece o en yakın göğe yükseldiğimde, 
Cebrail bu göğün bekçisine dedi: (Kapıyı) aç! O bekçi sordu: Kimdir o? Cebrail dedi: “Cebrail!” 
Bekçi sordu: Yanında biri var mı? Cebrail dedi: Evet, Muhammed benim yanımda. Bekçi sordu: 
O davet edildi mi? Cebrail dedi: Evet! Ve böylece o kapı açıldı, ve biz o en yakın göğe vardık, 
ve orada solunda ve sağında birçok insanlar olan bir adamı oturmakta iken gördük. O böylece  
her vakit sağ tarafına baktığında gülüyordu, ve sol tarafına baktığında ise ağlıyordu. Sonra o 
dedi: Hoş geldin, ey salih Peygamber ve salih oğul! Ben Cebraile sordum: Kimdir bu? O dedi:            
O Ademdir, ve onun sağındaki ve solundaki tüm o insanlar kendi soyundan gelmiş o kimselerin  
benlikleridir. Đşte, onun sağ tarafındaki tüm o insanlar Cennet halkıdırlar, ve sol tarafındaki tüm 
o insanlar Cehennem halkıdırlar. Dolayısıyla, o her vakit --işte, şimdi burada “19” kodlu o 
Tablolarda da-- o “sağ tarafına” baktığında gülmekte, ve o “sol tarafına” baktığında ise 
ağlamaktadır! (Öyleyse bu bağlamda, şimdi lütfen, o “Ulaştıran Bir Mucize” dosyasını da  
muhakkak görmeliyiz.) Sonra o (Cebrail) benimle birlikte o ikinci göğe yükseldi, ve onun 
bekçisine dedi: (Kapıyı) aç! O bekçi de ona aynen daha önce o birinci göğün bekçisinin 
dediklerini dedi, ve sonra böylece kapıyı açtı. Ebu Zer hz. Peygamberin (a.s.) böylece                     
--öyleyse işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da-- “Ademi,” “ Đdrisi ,” “ Musayı,” “ Đsayı” 
ve “Đbrahimi ” gördüğünü bildirdi, fakat bunların hangi gökte olduklarından bahsetmedi, ama 
sadece hz. Peygamberin (a.s.) “Ademi” o “birinci  gökte” (=öyleyse işte, şimdi burada böylece  
“19” kodlu o Tablolarda da --aşağıdan yukarıya doğru-- onun böylece o “birinci  sıradaki” o                 
en özgün yerine en hikmetli ve mucizevi bir atıftır böylelikle aynı zamanda), ve “Đbrahimi ” ise  
o “altıncı gökte” (=öyleyse işte, şimdi burada böylece yine “19” kodlu o Tablolarda da yine                     
--aşağıdan yukarıya doğru-- böylece onun o “altıncı sıradaki” o en özgün yerine en hikmetli               
ve mucizevi bir atıftır böylelikle aynı zamanda) gördüğünü belirtti. Ve Cebrail (a.s.)                       
hz. Peygamber (a.s.) ile birlikte Đdrisin yanına vardıklarında, o dedi: Hoş geldin, ey salih 
Peygamber ve salih kardeş! Hz. Peygamber (a.s.) sordu: Bu kimdir? Cebrail dedi: O --öyleyse 
işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta-- hz. “Đdristir !” Ve hz. Peygamber 
(a.s.) dedi: Ben Musanın yanına vardığımda, o da dedi: Hoş geldin, ey salih Peygamber ve salih 
kardeş! Ve yine Cebraile sordum: Bu kimdir? Cebrail dedi: O --öyleyse işte, şimdi burada “19” 
kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta-- hz. “Musadır!” Ve Đsanın yanına vardığımda, o da dedi: 
Hoş geldin, ey salih Peygamber ve salih kardeş! Ve yine Cebraile sordum: Bu kimdir? Cebrail 
dedi: O --öyleyse işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta-- hz. “Đsadır!”               
Ve Đbrahimin yanına vardığımda, o da dedi: Hoş geldin, ey salih Peygamber ve salih oğul! Ve 
yine Cebraile sordum: Bu kimdir? Cebrail dedi: O --öyleyse işte, şimdi burada “19” kodlu o 
Tablolarda da, niyahet en başta ve böylece o sol  tarafta-- hz. “Đbrahimdir !” … (Buhari’den)  
=======  
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** Ve burada, hz. Muhammedin (a.s.) hayatı boyunca Namazlarını sadece ve özellikle ardarda 
tam “19” gün hızlandırıp vurgulayarak, ve Mekkedeki o putperest ve saldırgan Araplara karşı 
tam “19” gazaya iştirak ederek (bkz. Buhari), böylece bu iki “19” sayısını --yukarıdaki 
Tablolarda, o sol taraf için & o sağ taraf için-- uzun zamandır beklenen Mehdi torunu bu “Misak 
Elçisi/MESAJIna” böylece de tam destek vermek üzere, en baştan beri böylelikle en hikmetli bir 
tarzda özel olarak miras bırakmış olduğunu da mutlak hatırlayıp idrak etmeliyiz yine, en ilkin.  

 

------------------------------------           
(Önemli not: Bu dosyada ve bundan önceki bazı dosyalarda da yüce Rabbimiz tarafından kendilerine Onun katında 

şerefli makamlar bahşedilmiş olan tüm o “seçilmiş Kullarının” isimleri önünde kullandığımız bu “hz. = hazreti” sıfatı 

arapçada: “hazır olan/bulunan” anlamında olup, Onun tüm bu “seçilmiş Kullarının” --buradaki vefatlarının hemen 

ardından o Melekler tarafından böylece ve derhal davet edilmiş oldukları o Cennette; 16/32 böylece şimdi--                  

yüce Al-lahın katında Onun “seçilmiş Kulları” olarak orada böylece mutlak “diri” halde (3/158, 169-170)                          

“hazır olduklarını/bulunduklarını” belirten bir anlamda kullanılmıştır sadece. Dolayısıyla, Onun tüm bu “seçilmiş 

Kulları” bu dünya boyutunda ise oraya nispetle şimdi burada böylece mutlak “ölü” konumdadırlar (21/34-35 & 

16/20-21); dolayısıyla, yüce Al-lahın dışında onlara burada şefaat, veya yardım, veya rehberlik, veya koruyup 

gözeticilik etmeleri için dua etmeye kalkanları asla işitemezler, ve işitseydiler bile zaten asla cevap 

vermezlerdi/veremezlerdi. (bkz. Kuran-Haber 16/20-21 &  35/13-14) Dolayısıyla, tüm bu “seçilmiş Kullar” burada 

sadece yüce Al-lahın emirlerini titizlikle uygulayıp böylece kendilerine her daim ve sadece yüce Al-lahı tek Şefaatçi, 

tek Yardımcı, tek Rehber, ve tek Koruyup Gözetici edinen tüm bu gibi salih kullara (bkz. Kuran-Haber 39/44 & 32/4 

& 7/196 & 3/173) ahirette yüce Al-lah bundan dolayı bunlardan böylece razı olup izin verdiği takdirde, orada 

böylece ve ancak, Onun izninden sonra, böylelikle şefaat edebilirler. (21/26-28 & 20/109) Dolayısıyla, bu gibi 

“seçilmiş Kulları” sanki şimdi onlar her yerde ve her an “hazır olan/bulunan” ve kendilerine yapılacak duaları 

böylece işitip derhal icabet edecek/edebilecek olan varlıklar olarak kabul edip böylece onları yüce Al-lahın yanında 

ortak bir Şefaatçi, ve Yardımcı, ve Rehber, ve Koruyup Gözetici edinmeye kalkmanın affedilmez bir günah (=yani 

şirk: ortakçılık) olduğunu burada böylece çok iyi kavrayıp (10/18 & 46/28 & 39/3 & 42/21 & ...), daha önce özellikle 

hz. İsa ve hz. Uzeyre ve ardından çeşitli Papaz ve Hahamlara da bu şekilde yüce Al-lahın yanında ortak bir Şefaatçi, 

ve Yardımcı, ve Rehber, ve Koruyup Gözetici vasıfları, ve de dolayısıyla böylece sahte “Rablik” ve “İlahlık” da                 

isnad etmiş olup böylece şeytanın tuzağına düşen/düşüren bu en tehlikeli “Mesih Deccalizm” yolundan (bkz.  

Kuran-Haber 5/17-18 & 9/30-31) ve bunun tarih içinde ve şimdi de böylece tüm diğer Dinlere de sinsice sızmış 

olabilecek gizli veya açık tüm bu gibi sapkın türev ve etkilerinden (10/18 & 46/28 & 39/3 & 42/21 & ...) çokça ve 

mutlak olarak her daim ve her yerde gereğince sakınmalıyız, herşeyden evvel ve 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 temel                         
iki “Devasa” mucizevi Đlahi Mesajla birlikte, ve akabinde-- buradaki bu otuzuncu                                            
en özgün ve olağanüstü bu “Muazzam” 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 Türk Milleti olmak üzere, dünya çapında Tüm Diğer 
Milletler ve de içlerindeki tüm Halklardan) 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              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


