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           KURAN-HABER’DE                                                                                           

O SEÇĐLM ĐŞ “ŞAHISLAR” 

Burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde --(bu açıdan; 74/30)-- şimdi böylece de yine bu                 
en kritik ve özel “38.” (=“19”x2) Sure/Bölümde --(bundan önce yine bu açıdan bu en kritik ve 
özel “19.” (=“19”x1) Sure/Bölümde de aynen tanık olduğumuz üzere)-- burada da yine en başta 
böylece andığı tüm o “seçilmiş Kullarının” (=38/1-88), akabinde sonuçta bize yine böylelikle  
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 açıdan bu en kritik ve özel “38.” 
Sure/Bölümde burada da en başta böylece anmış olduğu tüm o “seçilmiş Kullarını” (=38/1-88), 
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. Davud                                 

toplam 16 kez anılmış 

2/251    17/55  27/16  38/22        

4/163   21/78  34/10  38/24        

5/78    21/79  34/13  38/26        

6/84  27/15  38/17  38/30 

hz. Süleyman                                

toplam 17 kez anılmış 

2/102  21/79  27/18  38/30        

2/102  21/81  27/30  38/34        

4/163  27/15  27/36          

6/84  27/16  27/44            

21/78  27/17  34/12 
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za el-Kifl/Kifl (=öz-Pay/Pay sahibi anlamındadır)         

toplam 3 kez anılmış 

21/85  38/48  4/85 

za el-Eyd/Eyd (=öz-Güç/Güç sahibi anlamındadır)      

toplam 2 kez anılmış 

38/17  51/47 

 

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 

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 

 

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 
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hz. Lut                                  

toplam 27 kez anılmış 

6/86    11/77  15/61  26/160 27/56  29/33  54/33  

7/80    11/81  21/71  26/161 29/26  37/133 54/34  

11/70   11/89  21/74  26/167 29/28  38/13  66/10  

11/74  15/59  22/43  27/54  29/32  50/13  

 

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. 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. Eyyub             

toplam 4 kez anılmış 

4/163  6/84  21/83  38/41 
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hz. Elyasa               

toplam 2 kez anılmış 

6/86  38/48 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Firavun              

toplam 74 kez anılmış 

2/49     7/141  11/97  26/11  28/8  40/37  66/11  

2/50    8/52  11/97  26/16  28/9  40/37  66/11  

3/11    8/54  14/6  26/23  28/32  40/45  69/9  

7/103   8/54  17/101 26/41  28/38  40/46  73/15  

7/104    10/75  17/102 26/44  29/39  43/46  73/16  

7/109    10/79  20/24  26/53  38/12  43/51  79/17  

7/113     10/83  20/43  27/12  40/24  44/17  85/18  

7/123    10/83  20/60  28/3  40/26  44/31  89/10  

7/127    10/88  20/78  28/4  40/28  50/13    

7/130    10/90  20/79  28/6  40/29  51/38    

7/137  11/97  23/46  28/8  40/36  54/41    

zu elEvtad/Evtad (=öz-Kazıklar/Kazıklar sahibi anlamındadır)       

toplam 3 kez anılmış 

38/12  89/10  78/7 
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O halde, işte şimdi burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde şimdi bu açıdan bu                     
en kritik ve özel “38.” Surede/Bölümde (=38/1-88) burada en başta böylece en Bilge ve hikmetli 
bir tarzda anmış olduğu tüm o “seçilmiş Kullarını” şimdi burada şöylece birer birer görüp açıkça 
idrak edelim, en ilkin:       

=======             
17- … ve kulumuz “Davudu” an; … (38/17) 

22- Ve onlar “Davudun” yanına girdiklerinde, … (38/22) 

24- … ve “Davud” böylece Bizim onu test ettiğimizi anladı; … (38/24) 

26- Ey “Davud,” i şte, Biz seni böylece yeryüzünde bir halife kıldık; … (38/26)   

30- Ve “Davuda” Süleymanı armağan ettik; … (38/30)  

***    

30- Ve Davuda “Süleymanı” armağan ettik; … (38/30)  

34- Ve Biz “Süleymanı” da test ettik; … (38/34)         
=======        

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

   Davud (5)     Süleyman (2)     

*Burada lütfen, dikkat edip şunu açıkça görelim ki, bu “38.” Surede/Bölümde hz. “Davud” yüce Rabbimiz 

tarafından böylece toplam “beş” kez anılmış olduğu için, onun isminin yanına böylece (5), ve yine oğlu                          

hz. “Süleymanın” isminin yanına ise bundan ötürü yukarıda böylece (2) rakamı da koyuyoruz. 

=======             
17- … ve kulumuz Davudu an, “bir Güç sahibi” (olan); … (38/17) 

***         

48- Ve Đsmaili ve Elyasayı ve “bir Pay sahibi” (olanı) an; … (38/48)       
======= 

O halde, şimdi yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki Ayetlerde böylece anılmış olan bu iki 
“seçilmiş Kulunu” bu Tablomuzun ilk kısmında aynen şöylece yerleştireceğiz, ikinci olarak: 
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za el-Kifl  (1)           za el-Eyd (1)                    

(=öz-Pay sahibi)     (=öz-Güç sahibi) 

*Burada lütfen, dikkat edip şunu açıkça idrak edelim ki, yukarıdaki bu Ayette (=38/17) yüce Rabbimiz 

tarafından böylece anılan bu “za el-Eyd” ismi (=öz-Güç sahibi anlamındadır) orada böylece hz. Davudun 

ikincil ismi/sıfatı olarak anıldığından ötürü, bunu yukarıda istisnai bir şekilde böylece özellikle ikinci olarak                    

doğrulukla o sağ tarafta yerleştiriyoruz. 

 

=======             
45- Ve kullarımız Đbrahimi ve “Đshakı” ve Yakubu an; … (38/45) 

***     

45- Ve kullarımız Đbrahimi ve Đshakı ve “Yakubu” an; … (38/45)     
======= 

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: 

Đshak (1)     Yakup (1)    
  

=======             
12- Onlardan önce “Nuhun” halkı da yalanlamıştı; … (38/12)    

***    

13- Ve Semud, ve “Lutun ” halkı da; … (38/13)         
=======   

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: 

Nuh (1)      Lut (1)      
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=======               
45- Ve kullarımız “Đbrahimi ” ve … (38/45) 

***    

48- Ve “Đsmaili” ve … (38/48)              
======= 

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

Đbrahim (1)     Đsmail (1)      

=======             
41- Ve kulumuz “Eyyubu” an; … (38/41) 

*** 

48- Ve Đsmaili ve “Elyasayı” ve … (38/48)        
=======    

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

Eyyub (1)     Elyasa (1)     

 

=======             
12- … ve “Firavun ,” Kazıklar sahibi (olan). (38/12) 

*** 

12- … ve Firavun, “Kazıklar sahibi” (olan). (38/12)       
=======     
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O halde, şimdi yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki Ayetlerde böylece anılmış olan bu iki 
“kovulmuş Sıfatı,” burada yine bu bağlamda bu en kritik ve temel Ayetlerdeki (=74/28-30)               
bu dosdoğru ve apaçık direktif doğrultusunda, bu Tablomuzda o alt bölgeye --o sol tarafta &                  
o sağ tarafta-- aynen şöylece yerleştireceğiz, en son olarak: 

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

  Firavun (1)               zu el-Evtad (1)       
                      (=öz-Kazıklar sahibi) 

* Burada lütfen, dikkat edip şunu da açıkça idrak edelim ki, yukarıda nasıl hz. Davudun bu özel                    
ikinci isim/sıfatını: “za el-Eyd” (=öz-Güç sahibi anlamındadır) orada tam paralel bir tarzda ve de tam                 
karşılıklı olarak böylece doğrulukla bu Tabloya yerleştirdiğimiz gibi; o halde, burada da Firavunun bu 
özel ikinci isim/sıfatını: “zu el-Evtad” (=öz-Kazıklar sahibi anlamındadır) yine buna paralel ve                              
--burada böylece zıt bir mantıkta olarak-- tastamam ve eksiksiz bir şekilde alarak böylece doğrulukla               
bu Tablo altına yerleştirmekteyiz, yüce Rabbimizin buradaki bu dosdoğru, kusursuz ve çelişkisiz 
mükemmel direktifleri doğrultusunda yine böylece, en başta. (4/82 = 18/1-2 & 39/28)   
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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 “38.” Sure/Bölümde yüce Rabbimiz tarafından              
en başta burada böylece anılmış olan tüm bu “seçilmiş Kullarının” (=38/1-88) 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:    

Davud (5)    &   Süleyman (2)                                

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

 

Đshak (1)    &   Yakup (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 --(her ikisi de böylece Al-lahın düşmanı olan bir “Zorbaya” ait sıfat/isimler 
olduklarından ötürü)-- bu açıdan böylelikle “kusurlu” konumda kalacak olan bu iki “kovulmuş Sıfatın:”  

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

              Firavun (1)               zu el-Evtad (1)     
                                                                                                                                                        
orada bu nedenle bu ilahi Söküp-Atıcı (=Sekar) sistem tarafından, her iki tarafta, yüce Rabbimizin emriyle, böylece 
mutlak bir tarzda dışta ve hariç bırakılacağını; ve bunun akabinde ise, bu ilahi Sistemin bize az önce gördüğümüz 
Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “38.” 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 

      Davud (5)            16        17        Süleyman (2) 
     

      za el-Kifl/Kifl  (1)            3         2        za el-Eyd/Eyd (1)   

    _____________       _____________                                          

           19x…         19x…     

 

      Đshak (1)            17        16        Yakup (1)    

 

      Nuh (1)            43        27        Lut  (1)   

 

      Đbrahim (1)           69        12        Đsmail (1)    

 

      Eyyub (1)             4         2        Elyasa (1)    

    _____________       _____________                                          

    19x…       19x…   

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

Firavun (1)            74         3                        zu el-Evtad/Evtad (1)             
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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. Davud (5)             

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

hz. Đshak (1)                       

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

hz. za el-Kifl (1)                         

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

hz. Nuh (1)                          

bulunmaktadır, böylece yine bu en kritik ve özel “38.” Sure/Bölümde de bu özgün anılış biçimleri              
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. Đbrahim (1)               

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

hz. Eyyub (1) 

bulunmaktadır, böylece yine bu en kritik ve özel “38.” Sure/Bölümde de bu özgün anılış biçimleri                  
açısından da böylece yine --burada sadece yukarıdaki o ilk ikisinde akabinde “atasından” ve daha sonra 
ise böylece akabinde “soyundan” olan bir “seçilmiş Kul” bulunuyor olması açısından zıt bir mantıkta 
olarak-- böylece yine 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. Davud (5)       ve oğlu  hz. Süleyman (2)   
    

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

hz. Đshak (1)           ve oğlu   hz. Yakub (1)     



Muazzam Mucize          14   
_____________________________________________________________________________________________        

 

Ve sonra, orada o ilk kısımda, o ikinci sırada böylece   

  hz. za el-Kifl (1)                 ve sonraki   hz. za el-Eyd (1)   
         bir Peygamber olan:   

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

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

bulunmaktadır, böylece yine bu en kritik ve özel “38.” Sure/Bölümde de bu özgün anılış biçimleri                
açısından da böylece yine tam paralel, mükemmel ve dosdoğru bir şekilde yerleşmiş olarak.    
Ve bunun ardından, o ikinci kısımda, o üçüncü sırada böylece 

hz. Đbrahim (1)    ve oğlu   hz. Đsmail (1)      

ve yine o ikinci kısımda, o dördüncü sırada böylece  

hz. Eyyub (1)                ve önceki   hz. Elyasa (1)     
               bir Peygamber olan:  

bulunmaktadır, böylece yine bu en kritik ve özel “38.” Sure/Bölümde de bu özgün anılış biçimleri               
açısından da böylece yine --burada sadece hemen yukarıdaki o ilk ikisinde o sağ tarafta kendilerinden 
“sonraki,” ve daha sonraki bu üçüncüsünde ise böylece o sağ tarafta kendinden “önceki” bir “seçilmiş 
Kul” bulunuyor olması açısından zıt bir mantıkta olarak-- böylece yine tam paralel, mükemmel ve 
dosdoğru bir şekilde yerleşmiş olarak, en baştan beri.   

** Đkinci olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, bu “za el-Kifl” (=öz-Pay sahibi 
anlamındadır) yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde en ilkin burada diğer tüm bu seçkin (=elehyar) 
Peygamberlerle beraber/ardından aynen böylece anılmış olduğu için: 

=======             
45- Ve kullarımız “Đbrahimi ,” ve (oğlu) “Đshakı,” ve (torunu) “Yakubu” an; … (38/45)   

48- Ve (akabinde) “Đsmaili,” ve (oğlu) “Elyasayı,” ve (torunu) “za el-Kifli ” an; … (38/48)  
=======              

yüce Rabbimiz böylece bize yine bu aynı Bölümde/Surede aynen bu kalıpta ve böylece zikredilmiş olan                      
“za el-Eyd” (=öz-Güç sahibi anlamındadır; 38/17), ve ardından “zu el-Evtad” (=öz-Kazıklar sahibi 
anlamındadır; 38/12) sıfatlarının da kusursuz ve çelişkisiz bir mantıkta (=4/82 & 18/1-2) bununla birlikte                
mutlak olarak böylece Tabloya dahil edilmesi gerektiğini böylelikle en baştan ve en açık bir şekilde                 
işaret etmektedir. Dolayısıyla, buradaki tüm bu özgün sıfat/isimlerin üçü de tastamam, çelişkisiz ve 
eksiksiz bir şekilde yukarıdaki “19” kodlu, o muhteşem Tabloya doğrulukla aynen böylece 
yerleştirilmi ştir:    
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“za el-Kifl/Kifl ”     “za el-Eyd/Eyd”     
(=öz-Pay/Pay sahibi)     (=öz-Güç/Güç sahibi) 

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

“zu el-Evtad/Evtad”    
 (=öz-Kazıklar/Kazıklar sahibi)  

 

** Son olarak, burada şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yüce Rabbimiz buradaki tüm bu Ayetlerde: 

=======             

16- Ve (şimdi de) Kitapta “Meryemi” an (=ezkur); … (19/16)       

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

17- … ve (şimdi de) kulumuz “Davudu” an (=ezkur); … (38/17)        
41- Ve (şimdi de) kulumuz “Eyyubu” an (=ezkur); … (38/41)       
……….                

======= 

bu her iki en özel ve kritik Bölümde/Surede de böylece bu tamamen aynı/benzer anış tarzlarını 
böylelikle birçok kez kullanarak bize böylece bu açıdan bu en özel ve kritik “19.” (=19 x1) ve de 
“38.” (=19 x2) Bölümde/Surede böylelikle anmış olduğu tüm bu “seçilmiş Kulları” üzerinde               
--en evvelden beri-- böylece birbirine tam paralel olarak çok özel bir Matematik “Sır” takdir 
etmiş olduğunu da böylelikle de açıkça işaret etmektedir, en baştan!     
O halde, işte, yüce Rabbimiz akabinde şimdi bize ilkin o en özel ve kritik “19.” Bölümde/Surede 
böylelikle anmış olduğu tüm bu “seçilmiş Kulları” üzerindeki o “19” kodlu, harikulade 
“Simetrik Mucizeyi” (oradaki o ilk kısımda “2,” ve o ikinci kısımda “4” çiftten oluşmak üzere) 
(bunun için, lütfen, şimdi en başta tekrar bkz. “Muazzam Bir Mucize 1” dosyası),                                                                    
ve sonra bu en özel ve kritik “38.” Bölümde/Surede böylelikle anmış olduğu tüm bu “seçilmiş 
Kulları” üzerindeki bu “19” kodlu, harikulade “Simetrik Mucizeyi” (yine buradaki bu ilk 
kısımda “2,” ve bu ikinci kısımda yine aynen “4” çiftten oluşmak üzere) böylelikle bahşederek                     
bize burada böylece birbirine tam paralel ve birbirini mükemmel olarak destekleyici ve 
bütünleyici, müthiş hayranlık verici, en harikulade ve olağanüstü böyle bir “çift” Mucize                 
(=yani şimdi bu bağlamda burada hem de böylece Kendi Rahmetinden böyle bir “çift” Pay; 
57/28) bahşetmiş bulunmaktadır, o büyük ve eşsiz Lütfu ve Rahmetiyle burada böylece de,                 
en başta! (=bkz. Kuran-Haber 57/28)                          
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** Öyleyse, burada şimdi mutlaka Kuran-Haberde bu bağlamdaki şu en kritik ve temel Ayeti de 
(=2/106) şöylece muhakkak hatırlamalıyız yine, en başta: 

=======             
106- Biz ne zaman bir “Đşareti” (=yani burada “Kelimeyi”) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda                        
o alt bölgede, böylece o sol tarafta veya o sağ tarafta-- iptal etsek,       
veya onu --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda o alt bölgede, böylece o sol tarafta veya o sağ tarafta-- 
terk ettirsek,                                                 
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda o üst bölgede, o sol tarafta veya o sağ tarafta böylece-- onlardan                     
“daha hayırlısını” (=bihayrin minha), veya da tam “benzerini/aynısını” (=misliha) getiririz.   

Öyleyse, bilmedin mi, şüphesiz Al-lah her istem üzerinde --burada özellikle ve en başta,            
böylece de Matematiksel açıdan-- tam Ölçendir! (2/106)          
=======   

O halde, şimdi burada bu “Muazzam Bir Mucize 2” dosyasında da böylelikle ve açıkça tekrar 
tanık olduğumuz üzere, yüce Rabbimiz burada o “kovulmuş Sıfatları” (=yani “Firavun ” ve 
“Kazıklar sahibi”) şimdi, 19 kodlu o Tablolarda o alt bölgede, o sol tarafta ve o sağ tarafta  
böylece kati bir şekilde iptal ettiğinde, bunların mutlak “daha hayırlısını” (=yani “Davud” ve               
“Güç sahibi”) “seçilmiş Sıfatlarını” şimdi, 19 kodlu o Tablolarda o üst bölgede, o sol tarafta                
ve o sağ tarafta mükemmel ve en üstün bir tarzda zaten halihazırda böylece getirmiş 
bulunmaktadır, en baştan beri;            
fakat örneğin, bundan önceki o “Muazzam Bir Mucize 1” dosyasında yüce Rabbimiz oradaki              
o iki “seçilmiş Kulu” (=yani “Harun ” ve “Yakup”) şimdi, 19 kodlu o Tablolarda o alt bölgede, 
o sol tarafta ve o sağ tarafta bize böylece yasal olarak terk ettirdiğinde, bunların tam 
“benzerini/aynısını” (=yani orada “Yahya”  ve “Đsrail”) “seçilmiş Sıfatlarını” şimdi, 19 kodlu                  
o Tablolarda o üst bölgede, o sol tarafta ve o sağ tarafta mükemmel ve en adil ve denk bir tarzda 
yine halihazırda böylece getirmiş bulunmaktadır orada.       
Dolayısıyla, her ne vakit 19 kodlu o Tablolarda o alt bölgede, böyle “olumlu/onurlu sıfatlar” 
görürsek, bunu derhal yukarıdaki bu ikinci mantık içinde; ve her ne vakit 19 kodlu o Tablolarda 
o alt bölgede, böyle “olumsuz/onursuz sıfatlar” görürsek, bunu derhal yukarıdaki bu birinci 
mantık içinde algılamalıyız her daim, yüce Rabbimizin bu bağlamda bu en kritik ve temel 
Ayetlerde (=2/106 & 74/26-31) böylece en Bilge ve hikmetli bir tarzda vermiş olduğu bu mutlak 
direktifleri doğrultusunda yine, en ilkin.       
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O halde, şimdi burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bu “19” kodlu, en özgün “Simetrik  
Mucizeyi” böylelikle açıkça tarif edip, en Bilge ve hikmetli bir tarzda böylece en net olarak 
haber verdiği bu en kritik ve temel Ayetleri (=74/26-31) şimdi bu bağlamda tekrar açıkça 
görelim, şöylece: 

==========                                                                                                                                          
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!”      
==========      

Đşte, şimdi burada yüce Rabbimizin yukarıdaki bu iki özgün terimi: “kalıcı-bırakmaz”                        
(=la “tubki ”) ve “yerleşik-komaz” (=la “tezeru”) Kuran-Haberde daha sonra, örneğin,                        
bu Ayetlerde de aynen şu kontekstte şöylece kullandığını da açıkça görebiliyoruz:        

=======             
50- Ve O, önceki Ad (halkını) helak etti.         
51- Ve Semudu da, --yeryüzünde-- “kalıcı-bırakmadı” (=ma “ebka”)! (53/50-51) 

26- Ve Nuh dedi: Rabbim, o halde (lütfen), artık o inkarcılardan hiçbir gezip dolaşanı                 
yeryüzünde “yerleşik koyma” (=la “tezer”)! (71/26)       
=======   

O halde, işte, yüce Rabbimiz bu tip zalim inkarcıları yeryüzünde asla “kalıcı-bırakmadığı” 
(=ma “ebka”) ve “yerleşik koymadığı” (=la “tezer”), ama onları böyle bir “Afetle” (29/40),                 
sonuçta buradaki vefatları anında (16/28-29), böylece şiddetli ve tahkir edici bir tarzda derhal               
o alt/öbür dünyaya (=cehenneme) gönderdiği; ama bazen de yine böyle bir “Afetle” (57/22-23), 
oradaki tüm bu gibi erdemli inananları da, yine sonuçta buradaki vefatları anında (16/32), 
böylece yumuşak ve izzet verici bir tarzda hemen o alt/öbür dünyaya (=cennete) gönderdiği gibi;                      
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işte, yukarıdaki “19” kodlu bu ilahi “Söküp-Atıcı” sistem de (=74/26-30), böylece yüce Al-lahın 
emriyle, tüm bu tarz “kovulmuş Sıfatları” (=yani burada o “Firavun ” ve “Kazıklar sahibi” gibi) 
böyle şiddetli ve aşağılayıcı bir tarzda “19” kodlu o Tablolarda, o alt/öbür bölgeye 
gönderebilmekte;                   
fakat aynı zamanda, yine böylece yüce Al-lahın izniyle, tüm bu tarz “seçilmiş Kulları” (=yani 
bundan önceki o “Muazzam Bir Mucize 1” dosyasında böylelikle açıkça tanık olduğumuz üzere, 
“Harun ” ve “Yakup” gibi) böyle gayet yumuşak ve onurlandırıcı bir tarzda da “19” kodlu                     
o Tablolarda, o alt/öbür bölgeye gönderebilmektedir yine böylece, en başta.            

                

O halde, şimdi burada, Kuran-Haberde yine bu bağlamdaki şu en önemli ve temel Ayeti de 
mutlaka görüp burada şimdi bu açıdan da şöylece ve açıkça idrak etmeliyiz, en ilkin:  

=======              
11- Ey iman edenler, size o “meclislerde” (=yani bundan önce o “Harikulade Bir Mucize,” ve 
“Muazzam Bir Mucize 1” dosyasında da açıkça tanık olduğumuz üzere, oradaki  “19” kodlu                
o Tablolarda, böylece o alt/öbür bölgeye inmek suretiyle de) “yer açın” denildiği zaman, derhal  
--şimdi, orada böylece güzel bir tarzda o sol tarafta, o alt bölgeye giderek-- “yer açın,” ki Al-lah 
size --böylece o sol tarafta, o üst bölgelerde-- “yer açsın;” ve (size) “öte gidin” denildiği zaman, 
derhal --şimdi, orada böylece güzel bir tarzda o sağ tarafta da, o alt bölgeye inmek suretiyle de--                         
“öte gidin!”               
Ki Al-lah böylece sizden --şimdi, “19” kodlu o Tablolarda da, böylece o sol tarafta, o üst ve alt 
bölgelerde-- iman edenleri, ve kendilerine --böylece o sağ tarafta da, o üst ve alt bölgelerde--             
--(yine böylece “19” kodlu; 74/28-30)-- “Đlim” verilenleri (hep beraber) derecelerle 
yükseltecektir! Ve Al-lah (böylelikle de) tüm çalışmakta olduklarınızdan haberdardır! 

(Kuran-Haber 58/11)            
======= 
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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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=======                       
16- Hz. Davud (a.s.) şöyle haber verdi: (Ey Rabbim), öyleyse, lütfen, yönel bana ve --işte şimdi, 
burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta “Davud” kulu olarak-- “Lütufkar ” ol bana;                 
ve lütfen, --şimdi, burada o sağ tarafta “Güç sahibi” kulu olarak da-- o “Gücünü” bağışla bu 
kuluna, (o halde, lütfen, bu bağlamda şimdi tekrar daha önce 5-6. sayfalarda açıkça aktarılan                
“38/17” Ayetini görmeliyiz, en başta), ve böylece de kurtar bu hizmetkar “hanım kulunun” 
(=bundan hemen önceki o “Muazzam Bir Mucize 1” dosyasındaki “19” kodlu o harikulade 
Tabloda en şerefli bir şekilde yer almış olan hz. “Meryeme” dair de mucizevi bir atıftır burada 
böylece) “oğlunu” (=işte, hz. “Meryemi” orada şimdi “19” kodlu o harikulade Tabloya,                   
yüce Al-lahın emriyle, böylece en şerefli bir şekilde yerleştirip onu orada böylece Al-lahın               
en seçkin ve salih bir “hanım kulu” olarak tasdik edip (3/42-43) böylece hürmet ettiğinden ötürü 
“Meryem oğlu” lakabıyla da haber verilmiş olan buradaki bu “Misak Elçisi/MESAJIna” dair de           
en mucizevi bir atıftır burada böylece yine, en başta.)   

17- Ve lütfen, --(burada yine böylece uzun zamandır beklenen vadedilmiş Mesih torunu                    
bu “Misak Elçisi/MESAJIna” dair böylece “19” kodlu; öyleyse, bu hususta, lütfen, şimdi yine                  

en başta bkz. Mezmurlar-Zebur 118/19-26)-- bir “Đşaret” göster bana Đyilik üzere, ta ki tüm o benden 

nefret edenler --(işte şimdi vakti gelince, burada böylece)-- onu görüp utansınlar; çünki Sen,               
ey RAB, --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- böylece bana (“Davud” 
kulu olarak) “yardım ettin ,” ve --o sağ tarafta da-- böylece bana (“Güç sahibi” kulu olarak) 
“destek verdin!”     

(Mezmurlar-Zebur 86/16-17)  

48- Hz. Davud (a.s.) şöyle haber verdi: Al-lah beni tüm o düşmanlarımdan kurtarır! Çünki Sen,              
(ey RAB), beni --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda da, o alt bölgede, o sol tarafta--       
o bana karşı ayaklananların üzerine yükseltirsin; ve Sen beni böylece --o alt bölgede, o sağ 
taraftaki-- o despot adamdan kurtarırsın!          
49- Bundan ötürü, ben Sana tüm halklar arasında --işte şimdi, burada o üst bölgede, o sol                
tarafta-- şükredeceğim, ey RAB, ve ben Senin Đsmini --işte şimdi, burada yine o üst bölgede,                 
o sağ tarafta da-- övgüyle anacağım!            
50- Çünki O, böylece kralına büyük kurtuluş verir, ve mesihine lütufta bulunur; --işte şimdi, 
burada o üst bölgede, o sol tarafta-- “Davuda,” ve onun “soyuna” (=yani işte şimdi, burada o              
üst bölgede, en başta o sağ tarafta yer alan oğlu “Süleymana” olmak üzere) ebeden!     

(Mezmurlar-Zebur 18/48-50)  
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11- RAB, kulu Davuda (şöylece) söz verdi; bundan asla caymayacağı bir Gerçek olarak:                      
Đşte, Ben senin bedeninin semeresinden olanı (=burada yine böylece uzun zamandır beklenen 
vadedilmiş Mesih torunu bu “Misak Elçisi/MESAJIna bir atıftır, en başta) senin o --“19” kodlu-- 
Tahtına oturtacağım! (O halde, bu hususta, lütfen, şimdi yine en başta bkz. Mezmurlar-Zebur 

118/19-26)      

12- Eğer senin torunların Benim onlara öğreteceğim --işte şimdi, burada “19” kodlu o  
Tablolarda da, o sol tarafta-- Benim “Sözümü,” ve --o sağ tarafta-- Benim “Yasamı” tutarlarsa! 
Onların torunları da böylece senin o --“19” kodlu-- Tahtına daimi olarak oturacaklardır!    

13- Çünki RAB o “Doruğu” (=burada vadedilen bu “Doruğa” ve buradaki --(böylece şimdi 
Đsrailden çok uzak ve Batıda olacağı)-- vadedilmiş bu mübarek “Çöl-Şehire” tanık olmak için, 
lütfen, şimdi “Mucizevi Bir Mühür” dosyasında (sh. 12de) açıkça sunulmuş olan                    
Mezmurlar-Zebur 55/7-9 ayetlerini de mutlaka görmeliyiz, en başta)-- seçti; O, burasını                   
--böylece Matematiksel açıdan-- Kendi “Meskeni” olarak belirledi.     

14- Ve dedi: Đşte bu, Benim --“19” kodlu-- “Meskenimdir,” --o sol tarafta-- daimi, ve --o sağ 
tarafta-- yine daimi (olarak); o halde işte, Ben --böylece Matematiksel açıdan-- burada (Manevi 
anlamda böylelikle) yerleşeceğim, çünki böylece Ben onu istedim!       

15- O halde, Ben onun “ürününü ” de ziyadesiyle bereketli kılacağım, ve Ben onun   
muhtaçlarını da “ekmekle” besleyeceğim! (Bu vadedilmiş mübarek “ürünlere” ve “ekmeğe” 
şimdi burada bu bağlamda mutlak olarak tanık olmak için, lütfen, o “Enfes Bir Mucize” 
dosyasını da muhakkak görmeliyiz yine, en başta!)                 

16- Ve Ben onun bilginlerini --işte şimdi, burada “19” kodlu o  Tablolarda da, o sol tarafta-- 
“Kurtuluş” ile destekleyeceğim, ve de onun erdemlileri neşe içinde --o sağ tarafta-- “Ezgiler” 
okuyacaklar!       

17- Çünki Ben orada “Davudun boynuzunu” (=işte, şimdi yukarıdaki “19” kodlu o Tabloda,            
o sağ tarafta-- “Güç sahibi” kulu sıfatıyla böylece) yükselteceğim, ve çünki Ben böylece o 
Kendi “Mesihim” (=yani şimdi --o sol tarafta-- böylece meshedilmiş “Davud” kulu olarak da, 
onun) için (böyle) bir “Işık” hazırladım!      

18- O halde, Ben onun tüm “düşmanlarını” --işte şimdi, burada “19” kodlu o  Tablolarda da,                      
o alt bölgede, o sol tarafta & o sağ tarafta, böylece-- hezimete uğratacağım; ve böylelikle kendi 
üzerine --“19” kodlu-- o “Tacı” --o üst bölgede, o sol tarafta & o sağ tarafta, böylece-- 
parıldayacaktır! (Mezmurlar-Zebur 132/11-18)        
======= 
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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)            
******     

=======             
35- Hz. Đsa (a.s.) şöyle haber verdi: Nasıl olur da o Yazıcılar: “Mesih” (=buradaki bu “Misak 
Elçisine/MESAJINA” bir atıftır yine; …) Davudun oğludur!” derler?        
36- Çünki Davudun kendisi “kutsal Ruh” (=yani “Cebrail” a.s.) tarafından esinlenerek                 
şöyle demiştir:  

“RAB benim komutanıma şöyle dedi: Ben senin tüm o “düşmanlarını” --işte şimdi, burada                     
“19” kodlu  o Tablolarda, o alt bölgede, o sol tarafta & o sağ tarafta, böylece-- senin                           
“iki-ayağının” altına serinceye dek önümde otur!”   

37- Đşte, Davudun kendisi onu --burada Matematiksel bağlamda, böylece-- “komutan” olarak 
nitelendiriyor, o halde, o nasıl onun “oğlu” (=yani “acemi-eri” anlamındadır) olabilir?                         
(Đncil, Markos 12/35-37)     

31- Hz. Đsa (a.s.) şöyle haber verdi: Ama ölülerin diriltilmesi olayına gelince, siz Al-lah 
tarafından size ne denildiğini hiç okumadınız mı:                         
32- Đşte, Al-lah dedi: Ben --işte şimdi, burada “19” kodlu  o Tablolarda da, o üst bölgede, o sol 
tarafta-- “Đbrahimin ” Đlahıyım; ve --yine o üst bölgede de, o sol tarafta-- “Đshakın” Đlahıyım, ve                         
--yine o üst bölgede de, o sağ tarafta-- “Yakubun” Đlahıyım! Dolayısıyla O, --işte şimdi, burada 
o alt bölgede, o sol tarafta & o sağ tarafta-- o (asi) “ölülerin” (=yani oradaki o “Firavun ” ve 
“Kazıklar sahibinin ”) Đlahı değildir (=yani “onlardan asla razı değildir” anlamındadır); fakat --o 
üst bölgelerde, o sol tarafta & o sağ tarafta-- o (erdemli) “yaşayanların” Đlahıdır (=yani “onlardan 
şimdi böylece de tamamen razıdır” anlamındadır)!            

(Đncil, Matta 22/31-32)     
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25- Hz. Đsa (a.s.) şöyle haber verdi: 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” özel bir atıftır yine; öyleyse lütfen, bu bağlamda şimdi yine            
en başta bkz. Yuhanna 6/27, 40) günlerinde de öyle olacaktır. 

(*Burada lütfen, en ilkin yüce Al-lah tarafından kulu ve elçisi hz. İsaya (a.s.) verilmiş olan o gerçek İncile, yukarıda 

referans verilen bu --(anlamı tahrif edilmiş)-- klasik İncil ayetlerine gitmeden evvel, en doğru şekilde ifade edilmiş               

Hak ve Dosdoğru halleriyle tanık olmak için, şimdi ayrıca o “İsa Peygamberin Sözleri” dosyasını da tümüyle ve 

muhakkak görmeliyiz herşeyden evvel, en başta.)    

27- O halde, --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol 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- Ve ama --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda da, 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” özel 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 (Sözlerimi, ve de hikmetli Davranışlarını) şimdi burada hazır 
bulunmayan (gaip) kimselere de muhakkak iletmelidirler. Çünki böylece şimdi burada hazır 
bulunan (şahit) kimseler benim bu (Sözlerimi, ve de hikmetli Davranışlarını) 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)              
*******          

=======             
1- Hz. Muhammed (a.s.) sahabelerinden Ebu Musaya şöyle buyurdu:  

Ey “Ebu Musa” (=“ Musanın Babası/Destekleyicisi” anlamındadır; böylece burada uzun 
zamandır beklenen Mehdi torunu bu “Misak Elçisi/MESAJIna” dair de en özel bir göndermedir, 
aynı zamanda, çünki o burada şimdi hz. “Musayı” da (bundan önceki o “Muazzam Bir Mucize 
1” dosyasındaki) --“19” kodlu o Tablolarda, yüce Al-lahın emriyle, böylece yine en şerefli bir 
şekilde, o sağ tarafta yerleştirerek-- bu bağlamda böylece de apaçık “Destekleyicisi” olmuştur);   
işte, sana (şimdi buradaki bu “Muazzam Bir Mucize 2” dosyasındaki) --“19” kodlu o Tablolarda, 
böylece yine en şerefli bir şekilde, o sol tarafta-- “Davud” ailesinin bir Mezmuru da verilmiştir!  
(Buhari’den) 

2- Đbn-i Abbas tarafından şöyle aktarıldı: “Sad Suresindeki” (=yani burada bu Kuran-Haberdeki                       

bu en özel ve kritik “38.” (=19 x“2”) Bölüm/Suredir-- secde mecburi değildir, fakat ben                            
hz. Muhammedin (a.s.) --“birinci” olarak-- burada yüce Al-lahın bu beyanını işittiğinde,       

Ve Biz --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol  tarafta-- “Davuda” --o sağ              
tarafta-- “Süleymanı” bahşettik! Ne güzel bir kuldu; (çünki) şüphesiz o, (her daim) Al-laha 
yöneliciydi! (38/30)      
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Ve sonra, --(bu en özel ve kritik “38.” Bölüm/Sure burada böylece (=19 x“2”) olduğu için de,                      
akabinde “ikinci” olarak)-- bu beyanı işittiğinde de, yüce Al-lahın huzurunda --(bu 
Bölüm/Surede böylece ve özellikle toplam (=19 x) “iki ” kez olmaktadır)-- secde ettiğini gördüm:  

“Süleyman” şöyle dedi: Rabbim, öyleyse, (lütfen), beni bağışla ve bana --işte, şimdi burada            
“19” kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta-- bir “mülk” bahşet, ta ki benden sonra hiçbir kimseye 
nasip/uygun olmasın! (=yani dolayısıyla, hz. Süleymandan sonra gönderilmiş olan hiçbir 
kral/peygamber şimdi yukarıdaki “19” kodlu o Tabloda orada en başta yer alan onun o mübarek 
Đsmi gibi o “17” sayısını verip böylece onun oradaki o ilk sırasını bu bağlamda da asla                  
alamaz” anlamındadır!) (38/35) (Buhari’den)         

3- Hz. Muhammed (a.s.) orada o sahabesine şöyle buyurdu: … O halde, sen de gün aşırı oruç 
tutan --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol taraftaki-- “Davud” gibi orucunu tut; 
ve o, “düşmanı” (=yani işte, şimdi burada o alt bölgede, o sağ tarafta o “Kazıklar sahibini ”) 
gördüğü zaman (işte, şimdi burada o üst bölgede, o sağ tarafta da ona karşı böyle “Güç sahibi” 
olarak) asla yılmayandır! (Buhari’den)  

4- Đbn-i Abbas tarafından şöyle aktarıldı: Hz. Muhammed (a.s.) kendi torunları hz. Hasan (r.a.) 
ve hz. Hüseyin (r.a.) için Allaha dua edip korunma niyaz etmeden evvel şöyle derdi:                 
Çünki sizin atanız da (=yani “Đbrahim”) kendi oğulları --işte, şimdi burada “19” kodlu o 
Tablolarda da, o üst bölgede, o sağ tarafta-- “Đsmail,” ve --o sol tarafta-- “Đshak” için Allaha  
dua edip şöyle korunma niyaz ederdi:               

Ey Allahım! Ben --öyleyse işte, şimdi burada da, o alt bölgede, o sol tarafta-- o her şeytandan                
ve zararlı şeylerden, ve --yine o alt bölgede, o sağ tarafta da-- o her kötü, art niyetli ve kem 
gözlerden Senin --işte, şimdi burada da, (özellikle ve en başta “Azametli Bir Mucize” 
dosyasındaki) o üst bölgelerde, o sol tarafta & o sağ taraftaki-- tüm o “Mükemmel Sözlerinle” 
korunma niyaz ederim! (Buhari’den)  

5- Hz. Muhammed (a.s.) Eslem kabilesinden bazı adamların yanından geçerken, onları orada 
okçuluk yapmakta iken görünce, kendilerine şöyle dedi: “Ey --öyleyse işte, şimdi burada                     
“19” kodlu o Tablolarda da, o üst bölgede, o sağ taraftaki-- “Đsmailin” soyu, haydi ok atın, çünki 
sizin atanız da böyle büyük bir okçu idi. O halde, işte ben de şimdi sizden şu ve şu adam 
oğullarının tarafındayım!”              

Bunu duyunca, oradaki o “iki takımdan” biri derhal ok atmayı bıraktı. Hz. Muhammed (a.s.) 
onlara şöyle dedi: Ne var, neden ok atmıyorsunuz? Onlar da şöyle dediler: Ey Allahın Resulü, 
sen şimdi öteki takımın arasında olduğun halde, biz nasıl ok atabiliriz? Bunun üzerine,                            
hz. Muhammed (a.s.) onlara şöyle buyurdu:     
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“Haydi --öyleyse işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o alt bölgede, o sol tarafta &              
o sağ taraftaki o “düşmana” karşı-- ok atın, çünki ben --işte, şimdi burada, o üst bölgede, o sol 
tarafta & o sağ tarafta da-- (oradaki tüm o şerefli “Peygamberlerin” yanında, --manevi anlamda 
böylece) sizin hepinizle beraberim!”  

(Buhari’den)             
======= 

**(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 (bkz. 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 otuz-birinci                                            
en özgün ve olağanüstü bu -ikinci- “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              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


