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          KURAN-HABER’DE                                                                                           
O ATA “PEYGAMBERLER” 

Burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde en Bilge ve nezih bir tarzda, Kendisine olan o derin 
bağlılık ve sarsılmaz sadakatleri dolayısıyla, burada böylece övgüyle anmış olduğu tüm o                     
ata “Peygamberlerinin” (=6/83-90) aynı zamanda sonuçta bize yine böylece nasıl “19” kodlu,                    
en muazzam bir “Simetrik Planlama” (=74/26-31) verecek şekilde de, orada böylelikle                       
en Üstün ve mucizevi bir tarzda anılmış olduklarına hayranlıkla tanık olacağız, birlikte.  

O halde, burada şimdi, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde, Kendisine olan o derin bağlılık ve 
sarsılmaz sadakatleri dolayısıyla, böylece övgüyle anmış olduğu tüm bu ata “Peygamberlerini”  
(=6/83-90) aşağıda tüm Kuran-Haber boyunca anılmış oldukları tüm bu ilgili --Bölüm/Ayet 
numaralarında-- böylece birer birer görüp idrak edelim, en ilkin:  

 

İbrahim peygamber            

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  

Nuhen peygamber             

toplam 10 kez anılmış 

3/33    7/59  21/76  29/14  57/26      

6/84  11/25  23/23  42/13  71/1 
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İshak peygamber             

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  

Yakub peygamber            

toplam 16 kez anılmış 

2/132    3/84  12/6  19/49        

2/133   4/163  12/38  21/72        

2/136   6/84  12/68  29/27        

2/140  11/71   19/6   38/45 

 

Süleyman peygamber            

toplam 17 kez anılmış 

2/102   21/81  27/36          

2/102   27/15  27/44          

4/163   27/16  34/12          

6/84    27/17  38/30          

21/78   27/18  38/34          

21/79  27/30 

Davud peygamber            

toplam 16 kez anılmış   

2/251    21/79  38/22          

4/163   27/15  38/24          

5/78     27/16  38/26          

6/84     34/10  38/30          

17/55    34/13            

21/78    38/17  

 



Muhteşem Mucize          3   
_____________________________________________________________________________________________        

 

Eyyub peygamber            

toplam 4 kez anılmış 

4/163  6/84  21/83  38/41 

Yusuf peygamber             

toplam 27 kez anılmış 

6/84    12/10  12/46  12/76  12/87  12/99    

12/4    12/11  12/51  12/77  12/89  40/34    

12/7    12/17  12/56  12/80  12/90      

12/8    12/21  12/58  12/84  12/90      

12/9  12/29  12/69  12/85  12/94   

 

Harun peygamber            

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 

Musa peygamber             

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  

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   
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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 

 

Zekeriya peygamber           

toplam 7 kez anılmış 

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

Yahya peygamber            

toplam 5 kez anılmış   

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

 

İlyas peygamber             

toplam 2 kez anılmış   

6/85  37/123         

Đsa peygamber             
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 
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Đsmail peygamber            

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       

Elyesa peygamber           

toplam 2 kez anılmış           

                   

6/86  38/48            

 

Yunus peygamber            

toplam 4 kez anılmış 

4/163  6/86  10/98  37/139    

Luten peygamber            

toplam 10 kez anılmış 

6/86  11/77  21/74  29/28  29/33      

7/80  21/71  27/54  29/32  37/133 
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O halde, işte şimdi burada, bu bağlamda Kuran-Haberdeki bu en temel Ayetleri (=6/83-90) 
açıkça görelim, en ilkin:    
 
======= 
83-  Ve işte bu, Bizim delilimizdir, verdik onu (böylece)  

Đbrahim ’e  

o (inkarcı) halkına karşı. Yükseltiriz (Biz) derecelerle, kimi istersek. (Çünki) şüphesiz, Rabbin                        
en buyurgandır, en bilendir. 

84-  Ve (sonra) bahşettik ona  

Đshak’ı,      ve Yakub’u,  

ve hepsini (doğruya) ilettik. Ve  

Nuh’u   

(doğruya) ilettik (bundan) önce, ve (yine) onun soyundan:  

Davud’u,      ve Süleyman’ı,  

ve Eyyub’u,      ve Yusuf’u,  

ve Musa’yı,      ve Harun ’u.  

Ve (işte), Biz böyle ödüllendiririz (tüm) güzellik edicileri.      
       

85-  Ve  

Zekeriya’yı,      ve Yahya’yı,  

ve Đsa’yı,      ve Đlyas’ı;  

hepsi o erdemlilerdendir. 
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86-  Ve  

Đsmail’i,      ve Elyesa’yı,  

ve Yunus’u,      ve Lut ’u;  

ve hepsini (böylece) lütuflandırdık (tüm) toplulukların (iyiliği) için/üzere. 

87-  Ve (onların) atalarından, ve torunlarından, ve kardeşlerinden de; ve (böylece) seçip aldık 
onları, ve (böylelikle) ilettik onları ayakta durucu bir yordama. 

88-  Đşte bu, Al-lahın “Đletisidir ” (=19 kodlu, bu en muazzam “Simetrik Mucizeye” bir atıftır, 
burada en başta böylece bir “Đleti” (=Huda) olarak vasıflandırılmış olan: 39/23 = 74/26-31),                    
iletir (O) artık bununla, kimi isterse, o kullarından (13/27). Ama eğer onlar (Al-laha) ortak 
koşsalardı, mutlaka boşa çıkardı onlardan, tüm o çalışıyor oldukları (iyi şeyler dahi).    

89-  Onlar (=yukarıdaki bu Ayetlerde; 83-86 böylece anılan o “18” ata Peygamber) o kimseler ki,                        
(işte), verdik (Biz) onlara o Yazıtı ve (içindeki) o Buyruğu, ve (böylece) o Peygamberliği!                
Ama (şimdi) eğer bunlar (yine de) inkar ederse onu (=onların yukarıda bu tam “9” çift halinde 
mükemmel olarak sıralanmış olan bu ata “Peygamberliklerini”), (bilsinler ki), muhakkak vekil 
kıldık (Biz) ona (böyle) bir halkı (5/54) ona karşı asla inkarcılar olmayacak olan!  

90-  (Đşte), onlar (=yukarıdaki bu Ayetlerde; 83-86 böylece anılan o “18” ata Peygamber)                      
Al-lahın doğruya ilettiği o kimselerdir; öyleyse, artık (ey buradaki Misak Elçisi) sen de (şimdi 
böylece burada onların “19”uncusu olarak) onların --yukarıda böylece “sollu & sağlı” dizilip 
aktarmış oldukları-- (bu) “Đletiyi ” takip et!                                                                                                                                
Ve de ki: Đstemiyorum (ben) sizden bunun için hiçbir ücret; (çünki)                                                                       
bu, ancak bir “Anışlıktır ” (=19 kodlu, o en muazzam “Simetrik Mucizeye” bir atıftır yine, 
burada en başta böylece bir “Anışlık ” (=Zikra ) olarak da vasıflandırılmış olan: 74/26-31) tüm 
topluluklar için! 
 
(Kuran-Haber 6/83-90)                                                                                                                  
======= 
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O halde, şimdi burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bu “19” kodlu, en muazzam “Simetrik  
Mucizeyi” böylelikle açıkça tarif edip netçe haber verdiği o en kritik ve temel Ayetleri peş peşe 
hatırlayalım aşağıda, şimdi bu bağlamda, şöylece: 

====================                                                                                                                                           
23- Al-lah o en güzel Anlatıyı benzeşmeli (=muteşabihen) iki şerli /çifterli (=mesaniye)                             
--burada tüm bu ata “Peygamberleri” de böylece-- kapsayan bir Yazılı Belge olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra tüm bu ata “Peygamberlerin” yüce Rabbimiz tarafından en Bilge ve nezih bir tarzda,                  
Kendisine olan o derin bağlılık ve sarsılmaz sadakatleri dolayısıyla, tüm Kuran-Haber boyunca nasıl böylece  
övgüyle anılıp, akabinde bunların tam karşılıklı olarak böylelikle benzeşmeli (=muteşabihen) toplam “9” ikili /çift  
(=mesaniye) halinde --elbette yine 19 kodu altında; (74/30)-- böylece nasıl en muazzam Simetrik bir tarzda                       
konumlandırılmış olduklarını da, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından, ve en net olarak da yine göreceğiz,  
birlikte:      

Đbrahim       &      Nuhen             

Đshak        &      Yakub                                                                                            

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

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

 

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

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

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

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

                             tüm insanlık için.                                                                                                           

30-               Onun üzerinde (kodlanmıştır) “19!”  

 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o --(çünki bunlar oradaki o iki ata Peygamberin (=Đlyas ve Yakub 
peygamberler) asıl isimleri değil sadece lakapları olduklarından ötürü)-- burada bu açıdan bariz şekilde farklı ve 
“istisnai” konumda kalacak olan bu karşılıklı iki benzer lakabın:  

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

                 Đlyasiin             Đsraiil                                                                

orada bu nedenle bu ilahi Söküp-Atıcı (=Sekar) sistem tarafından, her iki tarafta, mutlak olarak böylece 
dışlanacağını ve eleneceğini ; ve bunun akabinde ise, bu ilahi Sistemin bize az önce gördüğümüz Kuran-Haberdeki 
tüm o ata “Peygamberleri,” burada böylece ve özellikle belirtilmi ş olan o ilk ve asıl isimleriyle (=6/83-86),                              
böylece o toplam “9” ikili /çift  halinde --yukarıdaki Ayetlerde yüce Rabbimizin akabinde orada yine aynen böylece 
önemle vurgulayıp işaret ettiği üzere-- o Tablolar  (=Levvahatun) halinde, her iki tarafta, yine topluca ve bütünüyle 
“19” ile kodlanmış şekilde net olarak sunacağını, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından da, ve en açıkça göreceğiz, 
birlikte.   

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

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

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

** Đlkin, biz buradaki bu en kritik Ayetlerle (=74/26-31) daha önce gördüğümüz bu en kritik Ayet (=39/23)                   
arasındaki o çok yakın ve kesin ilişkiyi, burada yüce Rabbimiz tarafından bunların içinde özel olarak kullanılıp 
kuvvetle vurgulanmış olan bu Anış (=Zikr), ve Anışlık  (=Zikra), ve hemen sonrasında, bununla dilediğini 
saptıracaktır (=yudillu), ve dilediğini doğruya iletecektir (=yehdi) gibi o ortak en kritik ifadelerden derhal 
görebilmiş, ve akabinde yüce Rabbimizin böylelikle bu en kritik ve temel Ayetlerle bize işin sonunda ve esasen 
böylece yine burada o aynı “19” kodlu, en muazzam “Simetrik Mucizeyi” 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 “Muhteşem 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              69     10        Nuhen                               

 

      Đshak              17     16        Yakub                    

 

      Süleyman              17     16        Davud                           

 

      Eyyub              4     27        Yusuf                       

 

      Harun               20    136        Musa                

 

      Zekeriya               7      5        Yahya                          

 

      Đlyas               2     25        Đsa                      

 

      Đsmail              12      2        Elyesa                     

 

      Yunus              4     10        Lut en     
    

      ____________     ____________                                          

     19x…    19x…  

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

      Đlyasin              1      43            Đsrail 
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** Đlk olarak, burada dikkat edip şunu açıkça görmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda sadece bu iki                     
ata Peygamberin isimleri (birinci sırada ve sağ tarafta, ve sonuncu sırada yine sağ tarafta) böylece 
sonunda bir “elif” harfi olarak özellikle (=Nuhen, ve Luten) şeklinde anılmıştır, yüce Rabbimiz 
tarafından. Dolayısıyla, bu her iki ismi de sadece ve özellikle buradaki bu en özgün formları (6/84, 86) 
içinde hesaba almaktayız, böylece birbirine tam paralel ve mükemmel bir mantıkta, o birinci sırada                
sağ tarafta, ve de sonuncu sırada yine sağ tarafta olmak üzere.                                                                                                                             
(*Yukarıda anılan öteki hiçbir ata Peygamberin ismi Kuran-Haberde bu tarz bir formda anılmamıştır 
hiçbir yerde.)   

** Đkinci olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça görmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda, biz                              
tüm bu ata “Peygamberlerin” isimlerini aynen yüce Rabbimizin bu Ayetlerde (=6/83-86) bildirmiş olduğu 
bu en özgün sıralama altında yerleştirmekteyiz. Ancak sadece orada yukarıdan üçüncü sırada, ve aşağıdan 
yine üçüncü sırada, ve de tam orta sırada yer alan o ata “Peygamberlerin” isimlerini orada böylece yer 
değiştirerek (=yani “Süleyman & Davud,” ve “Đlyas & Đsa,” ve de “Harun & Musa”) şeklinde 
yerleştirmekteyiz, burada da böylece yine tam paralel ve kusursuz Simetrik bir tarzda hareket ederek. 
Öyleyse, şimdi bu bağlamda, yüce Rabbimize ait bu ilgili en mucizevi Ayetleri de şöylece ve tekrar                 
bir kez daha hatırlamalıyız burada da: 

=======             
101- Biz bir “Đşareti” (=“Ayeten;” burada örneğin, yukarıdaki Tablomuzda tam orta sırada o sağ tarafta 
olması gereken o “Harun” ismi) başka bir “Đşaretin” (=“Ayeten;” yine yukarıda o tam orta sırada o sol 
tarafta olması gereken “Musa” isminin) --(veya aynı şey burada bunun tam tersi bir yaklaşım için de 
aynen geçerli elbette)-- yerine getirip değiştirdiğimizde, ki Al-lah böylece ne indirdiğini en iyi bilendir,                      
onlar (şimdi O’nun bu Misak Elçisine) dediler: “Sen mutlaka ancak bir uydurucusun!” Hayır, (çünki) 
onların çoğu --(buradaki bu tam ve mükemmel “Matematik Planlamaları” ve kusursuz ve simetrik                 
“Yer Değiştirme Đşlemlerini” hala böylece)-- bilip kavramıyorlar!                                                                                               

102- (Ey Misak Elçisi, o halde, sen de şimdi onlara) de ki: Bunu Rabbinden böylece bir “Hak” olarak               
o kutsal Ruh (=Cebrail; 2/97) indirdi, inananları (bununla) böylelikle sağlamlaştırmak için,                                           
ve (O’na) teslim olanlara böylece de bir “Đleti” (=19 kodlu, o en muazzam “Simetrik Mucizeye” bir 
atıftır yine, burada en başta böylece bir “Đleti” (=Huda) olarak vasıflandırılmış olan: 39/23 = 74/26-31) 
ve bir Müjde olarak!  

(Kuran-Haber 16/101-102)          
=======                                                                                                  
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O halde, burada şimdi de, hz. Davud ve hz. Đsa ve de hz. Muhammedin (her birinin üzerine  
Selam olsun) bu konuda vermiş oldukları şu en kritik ve mucizevi Haberlerini de 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 hz. Muhammedin (a.s.) 
uzun zamandır beklenen ve özlenen bu torunu “Misak Elçisi/MESAJINA” dair bir atıftır)                       
Rabbin ismi/emri altında gelen o (kulu); biz (=yukarıdaki “19” kodlu bu Tabloda böylelikle                  
yer alan tüm o ata Peygamberler, --o sol tarafta & o sağ tarafta-- böylece) seni Rabbin katından 
selamlarız!             

(Mezmurlar-Zebur 118/19-26)          

******  
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=======             
1- Hz. Davud şöyle haber verdi: Öyleyse, haydi Rabbe şükredin, Onun ismini anın; insanlara                       
--o sol tarafta-- Onun --“19” kodlu-- “Đşlerini ” bildirin!                                                                                                      
                                                                                                 
2- Onu ezgilerle ve ilahilerle övün; --o sağ tarafta-- Onun --“19” kodlu-- “Harikalarını ” anlatın!                                                                                                                              
                                                                                                                                                    
3- Onun kutsal Đsmiyle sevinin; Rabbi arayanların yürekleri mutlu olsun.                                              
                                                                                                                                    
4- Öyleyse, Rabbi arayın, ve kuvvetli olun; devamlı olarak Onun yüzünü/rızasını arayın.                                                                   
                                                                                                                    
5- Onun yapmış olduğu o harikaları anın; --o sol taraftaki-- Onun --“19” kodlu-- “Mucizelerini ;” 
Kendi ağzından ferman buyurulmuş olan --o sağ taraftaki-- Onun --“19” kodlu-- “Hükümlerini ” 
anın!                                                                                                              
                                                                                
6- Ey o soyu --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda da,  

         --o sol tarafta--                   

  Onun kulu “Đbrahim ’in,”   

ey o torunları --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda da,        

             --o sağ tarafta--                            

       Onun seçtiği “Yakub’un!”    
                       

(Mezmurlar-Zebur 105/1-6)              
======= 

  

 

 

 

 

 



Muhteşem Mucize          15   
_____________________________________________________________________________________________        

 

******             
39- Hz. Đsa 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 görmek anlamındadır; bu hususta şimdi lütfen, en başta ve mutlaka hem de ayrıca bkz. 
Yuhanna 12/48-50),    
ta ki --(bu Üçüncü ve Son “Gün” (=“BinYıl;” bkz. Mzmr. 90/4) gelip de; lütfen, bunun için şimdi      
hem de ayrıca tekrar bkz. Yuhanna 6/40)-- o vakit şöyle diyebilmenize kadar:    
“Rabbin ismi/emri altında gelen o kulu (=buradaki bu “Misak Elçisine” bir atıftır yine;  
yüce Al-lah tarafından bu Son Günde/BinYılda gönderileceği halihazırda hz. Đsa tarafından 
açıkça bildirilip vurgulanmış olan o “ĐnsanOğlu” yine; lütfen, bu bağlamda şimdi yine bkz. 
Yuhanna 6/27, 40-45) mübarek olsun!” (Đncil, Matta 23/39)       
******  
 

=======              
17- Hz. Đsa şöyle haber verdi: Sanmayın ki, ben --o halde, işte, şimdi burada “19” kodlu o 
Tablolarda,   

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

      o “Kanunu,”           o “Peygamberleri,” 

yıkmaya geldim. Çünki ben onları yıkmaya değil, fakat --işte, şimdi yukarıda o sağ tarafta “Đsa” 
ismiyle yer almış olarak böylece de-- tamamlamaya geldim!      
18- Đşte, ben size mutlak bildiriyorum: Gökler ve yer geçip gidinceye kadar, o “Kanundan”                    
en ufak bir harf veya nokta dahi kaybolmayacaktır, ta ki herşey yerini bulana dek!     
19- O halde, herkim --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta-- bu 
“Emirlerden ” en küçük birini dahi bozar ve başkalarına da böyle yapmalarını öğütlerse, Göğün 
Krallığında en bedbaht olarak anılacaktır; fakat herkim --işte, şimdi burada “19” kodlu o 
Tablolarda, o sağ tarafta-- bu “Emirleri ” yapar ve öğretirse, Göğün Krallığında en bahtiyar 
olarak anılacaktır! (Đncil, Matta 5/17-19)    

40- Hz. Đsa şöyle haber verdi: Çünki benim Rabbimin iradesi şudur, herkim o “ĐnsanOğlunu” 
(=buradaki bu “Misak Elçisi/MESAJI” yine) görür ve ona iman ederse, (ahirette) sonsuz hayata 
kavuşacaktır; ve O (Rab) onu (bu) Son -Üçüncü- “Günde” (=“BinYıl;” lütfen, bu bağlamda hem de 

ayrıca ve tekrar bkz. Mzmr. 90/4 & Luka 18/33) ortaya çıkaracaktır! (Đncil, Yuhanna 6/40)                    
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44- Hz. Đsa şöyle haber verdi: Beni gönderen Rab kendisini çekmedikçe hiç kimse bana gelemez;                               
ve O (Rab) onu (=bu “Misak Elçisi/MESAJI” yine) bu Son -Üçüncü- “Günde” (=“BinYıl”) 
ortaya çıkaracaktır.                                        
45- Đşte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda,   

           --o sol tarafta--              

o “Peygamberlerde”  

şöylece yazılıdır: Onlar (=o Misak Elçisi, ve şimdi burada onunla beraber tüm o Đnananlar 
böylece) Al-lah tarafından öğretilmiş olacaklardır!                                                                                          
46- (Öyleyse, o vakit) benim Rabbim (Al-lahı) dinleyenler ve O’ndan öğrenenler --işte, şimdi 
burada “19” kodlu o Tablolarda, böylece              
                   --o sağ tarafta--   

               “Bana” da  

(O’nun bir kulu ve “Peygamberi” olarak böylece) geleceklerdir. (Đncil, Yuhanna 6/44-46) 

41- Hz. Đsa şöyle haber verdi: Kıyamet gününde, o Ninova halkı bu “nesil” (= şimdi bu Üçüncü 
ve Son Günde/BinYılda yaşayacak olan bu “nesile” de bir atıftır özellikle ve esasen; bu hususta, 
lütfen, şimdi hem de tekrar bkz. Yuhanna 6/40) ile birlikte kalkacak ve bunların (arasındaki 
inkarcıları) lanetleyecektir, çünki onlar Yunusun vaazıyla tövbe etmişlerdi; ve --işte, şimdi 
burada “19” kodlu o Tablolarda,      

     --o sol tarafta--              

      Yunus’tan da            

büyük olan (Misak Mesajı) buradadır!           
42- Ve Kıyamet gününde, o Seba kraliçesi bu “nesil” (=şimdi bu Üçüncü ve Son 
Günde/BinYılda yaşayacak olan bu “nesile” de bir atıftır özellikle ve esasen; bu hususta, lütfen, 
şimdi hem de tekrar bkz. Yuhanna 6/40) ile birlikte kalkacak ve bunların (arasındaki inkarcıları) 
lanetleyecektir, çünki o, Süleymanın hikmetini dinlemek için ta dünyanın bir ucundan kalkıp 
gelmişti; ve --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda,         
                   --o sağ tarafta--              

                        Süleyman’dan da 

büyük olan (Misak Mesajı) buradadır! (Đncil, Matta 12/41-42)      
======= 
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*******                                                                                                                                        
1- Hz. Muhammed o vakit çevresindeki inananlara şöyle dedi: O halde, şimdi burada hazır 
bulunan (şahit) kimseler benim bu Mesajlarımı şimdi burada hazır bulunmayan (gaip)                 
kimselere de muhakkak iletmelidirler. Çünki böylece şimdi burada hazır bulunan (şahit) kimseler                  
benim bu Mesajlarımı nihayetinde (=yine özellikle, bu Son Günde/BinYılda  gönderileceğini  
daha önce önemle işaret edip açıkça bildirdiği, bu torunu “Misak Elçisi/MESAJI” (bunun için, 
lütfen, şimdi hem de, 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 orada iki kez şöyle vurguladı:      
Öyleyse, ben size Allahın bu mesajını --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol  
taraf için-- ilettim, değil mi?           
Öyleyse, ben size Allahın bu mesajını --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sağ 
taraf için-- ilettim, değil mi?  

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

=======             
2- Hz. Muhammed o vakit yanına gelip, kendisine destek vermek üzere, yüce Allahtan nasıl 
Salat/Destek istemeleri gerektiğini soran o sahabelerine şöyle yanıt verdi: O halde, siz her daim 
şöyle demelisiniz: Ey Allahımız, (lütfen), Sen o “Muhammede” (=burada böylece yüce Allah 
tarafından bu Son Günde/BinYılda gönderildiği vakit “Muhammed” ismini de taşıyacağı 
özellikle bildirilen, hz. Muhammedin o vadedilmiş Mehdi torunu bu “Misak Elçisi/MESAJINA” 
dair de en önemli ve manidar bir atıftır; bu hususta, hz. Muhammed tarafından bildirilmiş o 
apaçık ve en mucizevi haberi görmek için, lütfen, şimdi “Haşmetli Bir Mucize” dosyası, sh. 21e 
de bakmalıyız, en ilkin) --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o ilk kısımda,    

        --o sağ tarafta--                        
                                                                                      
o Muhammed “grubuna”  

salat/destek ver; nasıl ki --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda da, o ilk kısımda,     

     --o sol tarafta--  

   o Đbrahim  “grubuna”  

salat/destek verdiğin gibi! Şüphesiz, Sen (böylece) en Övülensin, en Yücesin!  
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Ve de ardından, yine şöyle demelisiniz: Ey Allahımız, (lütfen), Sen o “Muhammedi” (=burada 
yine böylece yüce Allah tarafından bu Son Günde/BinYılda gönderildiği vakit “Muhammed” 
ismini de taşıyacağı özellikle bildirilen, hz. Muhammedin o vadedilmiş Mehdi torunu bu                
“Misak Elçisi/MESAJINA” dair de en önemli ve manidar bir atıftır yine; …) ve --işte, şimdi 
burada “19” kodlu  o Tablolarda da, o ikinci kısımda,    

        --o sağ tarafta--                        
                                                                                              
o Muhammed “grubunu”  

mübarek kıl; nasıl ki --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda da, o ikinci kısımda,     

     --o sol tarafta--  

   o Đbrahim  “grubunu”  

mübarek kıldığın gibi! Şüphesiz, Sen (böylece) en Övülensin, en Yücesin!  

Buhari’den              
======= 

 

(**Ve burada, hz. Muhammedin (a.s.) hayatı boyunca Namazlarını sadece ardarda tam “19” gün 
hızlandırıp vurgulayarak, ve Mekkedeki o putperest ve saldırgan Araplara karşı tam  “19” gazaya 
iştirak ederek (bkz. Buhari), böylece bu iki “19” sayısını --yukarıdaki Tablolarda, o sol ve                             
o sağ tarafta-- bu beklenen torunu mehdi Muhammede böylece de tam destek vermek üzere,                   
en baştan beri böylelikle özel olarak miras bırakmış olduğunu da mutlak hatırlayıp idrak 
etmeliyiz yine, en ilkin!)   
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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 yirmi-yedinci                                           
en kritik ve önemli bu “Muhteşem” 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 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              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


