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          KURAN-HABER’DE                                                                                           

O GÖNDERĐLM ĐŞ “ŞAHISLAR” 

Burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde şimdi de bu en kritik ve özel 26. Sure/Bölümde  
burada yine en başta böylece ard arda ve özel olarak andığı tüm o “gönderilmiş Kullarının”                  
(=26/1-227), akabinde sonuçta bize yine böylelikle nasıl “19” kodlu, en harika bir “Simetrik 
Planlama” (=74/26-31) verecek şekilde tüm Kuran-Haber boyunca da böylelikle yine her daim 
en Bilge ve mucizevi bir tarzda anılmış olduklarına hayranlıkla tanık olacağız, birlikte.    

O halde, şimdi yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bu açıdan bu en kritik ve özel 26. Sure/Bölümde 
burada da en başta böylece özel olarak anmış olduğu tüm o “gönderilmiş Kullarını” (=26/1-227), 
akabinde tüm Kuran-Haber boyunca 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:  

elçi 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  

elçi Şuayb/Şuayben                              

toplam 11 kez anılmış 

7/85  7/90  7/92  11/87  11/94  29/36    

7/88   7/92  11/84  11/91  26/177 
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elçi Hud/Huden            

toplam 7 kez anılmış   

7/65  11/50  11/53  11/58  11/60  11/89             26/124 

elçi Lut/Luten                               

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  

 

elçi öz-Ruh (=el-Ruh)                               

toplam 8 kez anılmış 

16/2  17/85  40/15   78/38         

17/85  26/193 70/4  97/4 

elçi Ruh/Ruhen                               

toplam 7 kez anılmış 

2/87    4/171  16/102 58/22        

2/253  5/110  42/52 

elçi öz-Salih (=el-Salih)                               

toplam 0 kez anılmış 

elçi Salih/Salihen            

toplam 9 kez anılmış  

7/72    11/62  27/45          

7/75    11/66            

7/77    11/89            

11/61  26/142 
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elçi Musa             

toplam 136 kez anılmış 

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

2/53    6/91  7/155  18/60  21/48  28/18             40/23  

2/54    6/154  7/159  18/66  22/44  28/19             40/26  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elçi Nuh/Nuhen             

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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elçi Harun              

toplam 20 kez anılmış 

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

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

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

elçi İsrail             

toplam 43 kez anılmış 

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

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

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

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

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

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

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

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

zorba 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   
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zorba İblis              

toplam 11 kez anılmış 

2/34    15/31  17/61  20/116 34/20  38/75    

7/11  15/32  18/50  26/95  38/74 
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O halde, işte şimdi burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde şimdi bu açıdan bu                     
en kritik ve özel “26.” Surede/Bölümde (=26/1-227) burada en başta böylece ard arda ve özel 
olarak en Bilge ve hikmetli bir tarzda anmış olduğu tüm o “gönderilmiş Kullarını” şimdi aşağıda  
şöylece birer birer görüp açıkça idrak edelim, en ilkin:       

=======             
69- Ve öyleyse, (şimdi de) onlara “Đbrahimin ” haberini aktar. (26/69)  

*** 

177- O vakit “Şuayb” onlara dedi: Siz hala sakınmayacak mısınız? (26/177)     
=======        

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

   Đbrahim (1)     Şuayb/Şuayben (1)   
  

*Burada lütfen, dikkat edip şunu açıkça görelim ki, bu “26.” Surede/Bölümde hz. “İbrahim” yüce Rabbimiz 

tarafından burada böylelikle sadece “bir” kez anılmış olduğu için, onun isminin yanına böylece (1), ve yine                           

hz. “Şuaybın” isminin yanına da bundan ötürü yukarıda yine böylece (1) rakamı da koyuyoruz. 

=======             
124- O vakit kardeşleri “Hud” onlara dedi: Siz hala sakınmayacak mısınız? (26/124)  

***         

160- “Lut ” halkı da o gönderilmişleri yalanladı. (26/160)       
161- O vakit kardeşleri “Lut ” onlara dedi: Siz hala sakınmayacak mısınız? (26/161)     
167- Onlar dediler: Eğer derhal (bu elçilik vazifenden) caymazsan, ey “Lut ,” mutlaka 
kovulanlardan olacaksın! (26/167)          
======= 

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

Hud/Huden (1)          Lut/Luten (3)   
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=======             
142- O vakit kardeşleri “Salih” onlara dedi: Siz hala sakınmayacak mısınız? (26/142)   

***     

193- O güvenilir “öz-Ruh” (=Cebrail; 2/97) onu indirdi. (26/193)      
======= 

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

öz-Ruh (1)     öz-Salih (-)     
(=el-Ruh)      (=el-Salih)          
Ruh (-)      Salih (1)    
(=Ruh/Ruhen)     (=Salih/Salihen) 

*Burada lütfen, dikkat edip şunu açıkça idrak edelim ki, yukarıdaki bu ikili böylece (bir “Melek” elçi: 
Cebrail, ve bir “Đnsan” elçi: Salih) olarak biraraya gelmiş olması, ve başına bir “öz = el” takısı da almış 
olması itibarıyla böylece en özel ve istisnai bir konumda olduğundan, bunu yine yüce Rabbimizin                   
bu bağlamdaki bu en kritik ve temel Ayetlerde (=16/101-102) vermiş olduğu bu en Bilge ve hikmetli 
direktifi doğrultusunda özel olarak “yer değiştirip,” yani burada böylece özel ve istisnai olarak (önce 

“Melek” elçi: Ruh, ve sonra “Đnsan” elçi: Salih sırasıyla; 22/75) yerleştirebilmekteyiz yukarıdaki 
Tablomuzda. (O halde, bu bağlamdaki bu en kritik ve temel Ayetleri (=16/101-102) açıkça görmek için, 
lütfen, şimdi bkz. “Muhteşem Bir Mucize 1” dosyası, sh. 12).          

=======             
10- Ve o vakit Rabbin “Musaya” şöyle seslenmişti: … (26/10)               
43- “Musa” onlara şöyle dedi: … (26/43)           
45- Ve “Musa” değneğini attığında, … (26/45)          
48- “Musa” ve Harunun Rabbine -inandık! (26/48)         
52- Ve Biz de “Musaya” şöyle vahyettik: … (26/52)        
61- Đki topluluk birbirini gördüğünde, “Musanın” adamları şöyle dediler: … (26/61)   
63- Ve Biz de “Musaya” şöyle vahyettik: … (26/63)        
65- Ve “Musayı” ve onunla birlikte olanları kurtardık. (26/65)   

***    

105- “Nuh” halkı da o gönderilmişleri yalanladı. (26/105)          
106- O vakit kardeşleri “Nuh” onlara dedi: Siz hala sakınmayacak mısınız? (26/106)      
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116- Onlar dediler: Eğer derhal (bu elçilik vazifenden) caymazsan, ey “Nuh,” mutlaka  
taşlanmışlardan olacaksın! (26/116)          
=======   

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

Musa (8)     Nuh/Nuhen (3)    
  

=======               
13- … o halde, (bu görev emrini ne olur) “Haruna” gönder. (26/13)      
48- Musa ve “Harunun ” Rabbine -inandık! (26/48)   

***    

17- Öyleyse, haydi “Đsrail” oğullarını bizimle birlikte gönder! (26/17)     
22- Bu başıma kaktığın nimet, “Đsrail” oğullarını köle yapmandan ötürüdür! (26/22)   
59- Böylece “Đsrail” oğullarını oraya varis kıldık. (26/59)       
197- “Đsrail” oğulları bilginlerinin onu (şimdi böylece de) bilecek olması onlar için bir Đşaret            
değil midir? (26/197)             
======= 

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

Harun (2)     Đsrail (4)      

=======             
11- “Firavunun ” halkına; onlar hala sakınmayacaklar mı? (26/11)      
16- O halde, ikiniz derhal “Firavuna” gidin ve deyin: … (26/16)      
23- “Firavun ” (şöyle) dedi: … (26/23)         
41- … onlar “Firavuna” (şöyle) dediler: … (26/41)        
44- … Ve dediler: Firavunun onuru adına, mutlaka biz galip gelenler olacağız! (26/44)   
53- Ve “Firavun ” şehirlere toplayıcılar gönderdi. (26/53)   

*** 
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95- Ve “Đblisin” orduları da, topluca. (26/95)         
=======     

O halde, şimdi yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki Ayetlerde böylece anılmış olan bu                         
iki “kovulmuş Kulunu,” burada yine bu bağlamda bu en kritik ve temel Ayetlerdeki (=74/28-30)               
bu kesin ve apaçık direktifi doğrultusunda, bu Tablomuzda da o alt bölgeye --o sol tarafta &                  
o sağ tarafta-- aynen şöylece yerleştireceğiz, en son olarak: 

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

    Firavun (6)                    Đblis (1)       
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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 “gönderilmiş Kulları” da böylece-- kapsayan bir Yazılı Belge olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “26.” Sure/Bölümde yüce Rabbimiz tarafından              
en başta burada böylece anılmış olan tüm bu “gönderilmiş Kullarının” (=26/1-227) 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 “2 ve 3” ikili /çift  (=mesaniye) halinde                         
--(elbette yine “19” kodu altında; 74/30)-- böylece nasıl en muazzam Simetrik bir tarzda anılıp planlanmış                
olduklarını da, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından, ve en net olarak da yine göreceğiz, birlikte:    

 

Đbrahim (1)      &  Şuayb/Şuayben (1)                               

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

 

öz-Ruh (1)      &  öz-Salih (-)            
Ruh/Ruhen (-)       Salih/Salihen (1)          

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

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

 

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

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

        -------------------------------------             ---------------------------------------                                                                                                                             
O kalıcı-bırakmaz,         ve O yerleşik-komaz, 

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

                             tüm insanlık için.                                                                                                           

30-               Onun üzerinde (kodlanmıştır) “19!”  

 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o --(birisi böylece Al-lahın düşmanı olan bir “zorba,” ve diğeri de “şeytan” 
olduklarından ötürü)-- bu açıdan böylelikle “hakir” konumda kalacak olan bu iki “kovulmuş Kulun:”  

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

              Firavun (6)        Đblis (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-Haberdeki bu en kritik ve özel “26.” Sure/Bölümdeki tüm bu “gönderilmiş Kulları” böylece o toplam tam                   
“2 ve 3” 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 “Mükemmel 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 (1)            69           11                     Şuayb/Şuayben (1)  

  

Hud/Huden (1)                 7        27          Lut /Luten  (3)   

    _____________      _____________                                          

           19x…         19x…     

öz-Ruh (1)             8         0          öz-Salih (-)      
Ruh/Ruhen (-)            7         9          Salih/Salihen (1)    

 

Musa (8)           136        43          Nuh/Nuhen (3)                            

 

Harun (2)              20         43           Đsrail (4)    

    _____________      _____________                                          

    19x…       19x…   

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

Firavun (6)            74          11           Đblis (1)    
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** Đlk olarak, burada dikkat edip şunu açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz ilkin böylece                  
bu şerefli “Melek” elçiyi (=Cebrail; 2/97) yüce Rabbimizin yukarıdaki bu Ayette (26/193) böylelikle 
anmış olduğu bu (=el-Ruh) ismiyle böylece doğrulukla Tabloda o üst bölgeye yerleştirmekteyiz, en başta. 
Dolayısıyla, akabinde bu kovulmuş “Cin” ki şiyi de (=Şeytan; 18/50) yüce Rabbimizin yukarıdaki                      
bu Ayette (26/95) böylelikle kullanmış olduğu bu (=Đblis) ismiyle böylece burada --(zıt anlamda olmak 
kaydıyla), birbirine tam paralel ve bütünleyici, dosdoğru ve kusursuz bir mantıkta-- doğrulukla Tabloda o 
alt bölgeye yerleştirmekteyiz akabinde, yine yüce Rabbimizin en Bilge ve hikmetli emriyle burada da 
böylece, en başta. (4/82 & 18/1-2)   

** Đkinci olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz ilkin 
böylece tüm bu (=el-Ruh, Ruh/Ruhen) terimlerini bunlar tüm Kuran-Haber boyunca ister sadece ve de 
direkt olarak “Melek” elçi Cebraile atıfta bulunuyor olsun, veya bazen de direkt olarak atıfta bulunuyor 
olmasın, böylece tümüyle sayıp  doğrulukla Tablomuza dahil etmekteyiz; ve akabinde tüm bu (=el-Salih, 
Salih/Salihen) terimlerini ise, bunlar tüm Kuran-Haber boyunca sadece ve de direkt olarak “Đnsan” elçi 
Salihe atıfta bulunuyor olduklarında, böylece tümüyle sayıp doğrulukla Tablomuza dahil etmekteyiz. 
Çünki burada bu ikisi böylece en baştan (“Melek” elçi X “Đnsan” elçi) olarak “farklı” bir konumda 
biraraya gelmiş oldukları için, bu iki ismin sayımlarında da böylece “farklı” bir yaklaşım sergilememiz de 
böylelikle tamamen tutarlı kılınmıştır yüce Rabbimizin bu en Bilge ve hikmetli emri doğrultusunda,                   
en baştan.               
(*Ve dolayısıyla, burada bundan önce yukarıdaki “Đnsan” elçi Hud isminin sayımında da --böylelikle                  
yine birbirine tam paralel, kusursuz ve dosdoğru bir tarzda-- daha sonra yukarıdaki bu “Đnsan” elçi Salih 
isminin sayımında izlediğimiz bu tamamen aynı sayım mantığını bundan önce böylece ve aynen izlemiş                  
olduğumuzu da mutlaka bilmeliyiz, en başta.)        
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O halde, burada şimdi hz. Davud, ve hz. Đsa, ve de hz. Muhammedin (hepsinin üzerine de Selam 
olsun) bu konuda vermiş oldukları şu en kritik ve mucizevi Haberlerini de açıkça görelim 
birlikte, şöylece:  

******              

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

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

21- Sana şükrederim, (ey Rabbim), çünki 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 --(kendilerine bizzat Onun tarafından vahyedilip öğretilmiş olan yukarıdaki tüm bu tarz                 

en Mucizevi haberleri, ve de böylece “19” kodlu o Tablolardaki o --sollu & sağlı-- şahane 
dizilimleri vasıtasıyla da, böylece)-- selamlarız!          

(Mezmurlar-Zebur 118/19-26)          

******  
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=======                       
11- Hz. Davud (a.s.) şöyle haber verdi: (Ey RAB, lütfen,) Yüzünü çevirip bağışla günahlarımı; 
sil bütün suçlarımı.      

12- Temiz bir yürek yarat bende, ey Al-lah; (lütfen), kararlı bir şuur var et içimde. 

13- Beni asla --öyleyse işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o üst bölgede, o sağ 
tarafta-- o Huzurundan kovma (o halde, bu hususta lütfen, şimdi en başta mutlaka bkz. 
“Olağanüstü Bir Mucize” dosyası, sh. 15-17), ve benden asla alma --işte, şimdi yukarıda da o üst 
bölgede, o sol  tarafta-- o “kutsal Ruhunu!”  

14- Senin bu --“19” kodlu-- “Kurtarı şınla” sevincimi tazele; bende istekli bir benlik kıl.        

15- Ki ben de böylece --(işte, şimdi burada uzun zamandır beklenen ve özlenen vadedilmiş                

Mesih torunu bu “Misak Elçisi/MESAJI” ile; Mezmurlar-Zebur 118/19-26)-- tüm suçlulara 

Senin --“19” kodlu-- “Yollarını ” öğreteyim, ta ki tüm günahkarlar artık (böylece ve doğrulukla) 
Sana dönsünler!       

(Mezmurlar-Zebur 51/11-15)              

20- Hz. Davud (a.s.) şöyle haber verdi: (Ey RAB), Senin --öyleyse işte, şimdi burada “19” kodlu                       
o Tablolarda da, o sol tarafta-- o “Yolun” denizde, ve --o sağ tarafta-- o “Patikan” kudretli 
sulardaydı; ve --Matematiksel-- izlerin ise gizliydi!        
21- Ve Sen böylece Kendi halkını (Kızıl Denizden geçerlerken) bir kalabalık halinde gözetip 
ilerlettin; ve Sen --öyleyse işte, şimdi yine yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da, o üst bölgede,             
o sol tarafta-- “Musa” ve “Harun ” ile onların --(işte, şimdi burada böylece ve özellikle 
Matematiksel olarak sayıp hesaplayan)-- “elinden” tutup --o alt bölgeye düşmekten-- kurtardın! 
               
(Mezmurlar-Zebur 77/20-21) 

10- Hz. Davud (a.s.) şöyle haber verdi: RABBĐ övgüyle anın,      
Ki O, Mısırın --işte şimdi, yine burada “19” kodlu o Tablolarda da, o alt bölgede, o sol tarafta--  
(Firavunun emri altındaki) o “ilkdoğanlarını” vurdu, 

Al-lahın sevgisi ebedidir;           

11- Ve böylece --işte şimdi, yine burada o üst bölgede, o sağ tarafta-- “Đsraili ” onların arasından 
çıkarıp kurtardı, 

       Al-lahın sevgisi ebedidir;       
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12- Öyleyse --işte, şimdi burada da o sol tarafta, “19” kodlu-- o “kudretli El ” ile, ve --o sağ 
tarafta da, “19” kodlu-- o “güçlü Kol” ile!  

Al-lahın sevgisi ebedidir;      

13- Ve (akabinde) Kızıl Denizi de ikiye yardı,           

Al-lahın sevgisi ebedidir;       

14- Ve böylece --işte şimdi, yine burada “19” kodlu o Tablolarda da, o üst bölgede, o sağ  
tarafta-- “Đsraili ” kurtardı,            

Al-lahın sevgisi ebedidir;            

15- Ve --işte şimdi, yine burada da o alt bölgede, o sol tarafta-- o “Firavunu ” ve ordusunu                     
Kızıl Denizde boğdu!       

Al-lahın sevgisi ebedidir;        

(Mezmurlar-Zebur 136/10-15)            
=======         
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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)            
******     

=======             
41- Hz. Đsa (a.s.) şöyle haber verdi: O “ĐnsanOğlu” (=uzun zamandır beklenen ve özlenen 
buradaki bu “Misak Elçisine/MESAJINA” en özgün bir atıftır yine; …) Meleklerini gönderecek, 
ve onlar da onun --“19” kodlu-- “Krallı ğından” tüm     

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

        o “günahkarları ,”           ve o “kötülükçüleri ” 

toplayıp çıkaracaklar! 

42- Ve onları böylece --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o alt bölgede-- o “ateşli 
fırına” atacaklar, ve orada böylece --o sol tarafta-- “ağlayış,” ve --o sağ tarafta da-- “sızlanış” 
olacaktır!      

43- Ve akabinde, tüm o “Erdemliler ” (=yani yukarıdaki tüm o “Gönderilmi şler” ve burada 
böylece tüm onlara inananlar) Rablerinin --“19” kodlu-- “Krallı ğında” --işte şimdi, yukarıda                
o üst bölgelerde, o sol tarafta & o sağ tarafta, böylece-- Güneş gibi parlayacaklardır!  

“Kulağı olanlar bu (Meseli) muhakkak işitip anlamalıdırlar!”      

(Đncil, Matta 13/41-43)     

(*O halde, bu hususta şimdi lütfen, hem de “Şanlı Bir Mucize” dosyasında, sh. 18-19u da 
muhakkak görmeliyiz, en başta!)     
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18- Hz. Đsa (a.s.) şöyle haber verdi: Ben o “Şeytanın” gökten bir yıldırım gibi --işte, şimdi 
yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta, o alt bölgeye-- düştüğünü gördüm!         

19- Öyleyse dikkat edin, ben size (Al-lahın izni ve emriyle) --işte, şimdi burada “19” kodlu o 
Tablolarda, o alt bölgede-- tüm   

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

          o “yılanları ”             ve o “akrepleri ”  

böylece çiğneme kuvveti verdim, ve böylece de tüm bu “düşmanları” (ezme kuvveti), ve 
dolayısıyla artık (Al-lahın emri ve korumasıyla) size (orada) hiçbir şey zarar veremez!    

20- Fakat yine de bu (kötü) “cinler” size --işte, şimdi yine yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o 
alt bölgede, o sol tarafta & o sağ tarafta böylece-- boyun eğdiler diye sevinmeyin, fakat aslen 
isimleriniz artık böylece gökte --işte, şimdi yukarıda o üst bölgelerde, o sol tarafta & o sağ tarafta  
tüm o “Gönderilmi şlerle” beraber, böylece en güzel bir şekilde-- yazılmış olduğu için sevinin!   

(Đncil, Luka 10/18-20)              
======= 

(*Yukarıda Đsa Peygambere dair böylece Đncil, Yuhannadan referans verilmiş olan (6/27, 40-45 & …)                 
bu gibi en kritik ve önemli haberlere, bunların yüce Rabbimiz tarafından kendisine en başta hakkıyla 
öğretilmiş olduğu o orjinal, en doğru ve mükemmel halleriye de tanık olmak için, lütfen, şimdi o “Enfes 
Bir Mucize” dosyasında (sh. 20-22) mutlaka görmeliyiz, en ilkin.        
Ve de daha sonra, yine Đsa Peygambere Đncilde verilmiş olan tüm bu gibi en kritik ve önemli haberlere, 
yine bunların yüce Rabbimiz tarafından kendisine orada en başta hakkıyla öğretilmiş olduğu o orjinal,               
en doğru ve mükemmel halleriye ve bütünüyle de tanık olmak için, lütfen, o “Đsa Peygamberin Sözleri”                  
dosyasını da tümüyle ve muhakkak görmeliyiz, en başta.)    
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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) şimdi burada hazır bulunmayan (gaip) kimselere 
de muhakkak iletmelidirler. Çünki böylece şimdi burada hazır bulunan (şahit) kimseler benim                               
bu (Sözlerimi) 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. “Haşmetli Bir Mucize” dosyasında, sh. 20-21de 
açıkça aktarılmış olan: Kuran, A. Đmran 81 = Ahzap 7-8 Ayetleri, ve akabindeki ilgili en kritik  
ve mucizevi Hadisler)-- 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. Peygamber (a.s.) Medineye vardığında oradaki Yahudilerin Aşure gününde oruç 
tuttuklarını gördü. Onlara bunun nedeni sorulduğunda, onlar şöyle dediler:                                                     
Çünki işte, bugün Al-lahın --öyleyse işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda da, o üst 
bölgede, o sol tarafta “Musaya,” ve --o sağ tarafta-- “Đsrail” oğullarına --o alt bölgede, o sol 
tarafta-- “Firavun ” üzerine Zafer verdiği gündür! Dolayısıyla, bunu anmak için biz bu günde 
oruç tutuyoruz.             
Bunun üzerine, hz. Muhammed (a.s.) şöyle dedi: Biz bu hususta --(öyleyse işte, şimdi burada 
uzun zamandır beklenen ve özlenen vadedilmiş Mehdi torunu bu “Misak Elçisi/MESAJI”  
vasıtasıyla, yukarıdaki “19” kodlu o Tablolardan dolayı)-- “Musaya” sizden daha yakınız!                 
Ve akabinde, hz. Muhammed (a.s.) bu günde oruç tutulmasını böylece (orada tüm o kendi 
sahabeleri için de) tasvip etti.  

(Buhari’den) 

2- Hz. Peygamber (a.s.) Tebuk seferine çıkarken, hz. Aliyi (r.a.) Medinede halifesi olarak bıraktı. 
Hz. Ali (r.a.) kendisine şöyle yakındı: Ama sen şimdi beni böylece çocuk ve kadınlarla birlikte               
geride mi bırakacaksın? Bunun üzerine, hz. Muhammed (a.s.) ona şöyle buyurdu:    

 



Mükemmel Mucize          21   
_____________________________________________________________________________________________        

 

Ama --öyleyse işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o üst bölgede, o sağ tarafta,               
nihayetinde-- senin bana --o sol tarafta, en sonunda-- “Harunun ” orada “Musaya” halife olduğu 
gibi (en sonunda) halife olacak olman seni hoşnut etmez miydi? Ki --(hz. Ali orada kendisi bir 
Peygamber olmadığı için, bu durumda işte, şimdi yukarıda)-- benim ardımda bir Peygamber 
(olmuş) olmayacaktır! 

(Buhari’den) 

3- Hz. Peygamber (a.s.) sahabelerinden Hasan bin Sabite şöyle buyurdu: Ey Hasan, --öyleyse 
işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da, o üst bölgede, o sağ tarafta-- Al-lahın Elçisi 
adına --o sol taraf için-- şöyle tekrar et:     

Ey Al-lah, öyleyse ona (=yani “Hasana;” burada şimdi hem de böylece uzun zamandır beklenen 
ve özlenen --özellikle, böylece kendi torunu o hz. “Hasanın” soyundan çıkacağı-- vadedilmiş 
Mehdi torunu bu “Misak Elçisi/MESAJIna” dair yapmış olduğu en hikmetli ve özgün bir atıftır)  
--işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o üst bölgede, o sol tarafta böylece-- o                 
“kutsal Ruh” ile de yardım et!    

(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 ve özlenen 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.)  
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O halde, şimdi burada Kuran-Haberde bu bağlamda bu en kritik ve önemli Ayetleri de şöylece  
ve açıkça görelim, en son olarak: 

=======               
192- Ve şüphesiz o (=işte, buradaki “19” kodlu, o “Simetrik Mucize;” 74/26-31) alemlerin 
Rabbinden indirilmiştir. 

193- O güvenilir Ruh (=Cebrail; 2/97 böylece) indirdi onu, 

194- Senin kalbine, ki Uyarıcılardan olasın!          

195- Apaçık Arapça bir dille.    

196- Ve şüphesiz o, mutlaka öncekilerin Kitapları (=yani Tevrat, Zebur, Đncil, ve Kuran)                 
içinde de --(böylece apaçık haber verilip müjdelenmiş olarak bulunmaktadır.) 

197- Đsrailoğlu bilginlerinin onu --(şimdi Tevratta aynen şöylece de apaçık haber verilmiş olarak 
bulup)-- bilecek olması da onlar için --(en güçlü nitelikte, ek)-- bir Đşaret değil midir: 

198- Ki işte, Biz (şimdi) onu bazı acem (=yani ana dili ne Đbranice, ne de Arapça olmayan) 
üzerine indirsek,              

199- Ve o da (şimdi burada) onu onlara (böylece) okuyup aktarsa, asla ona inanacak değillerdi! 
(O halde, bu hususta, lütfen, şimdi en başta “Göksel Bir Mucize” dosyasında, sh. 13-15de açıkça 
aktarılmış olan Tevrat, Đşaya 28/9-12, 16 ayetlerini muhakkak görmeliyiz bu bağlamda, en ilkin!)    

200- O halde, Biz onu günahkarların kalplerine işte (şimdi) böylece (apaçık olarak) yolladık. 

201- Öyleyse, onlar --(şimdi derhal tövbe edip burada en kısa bir zamanda böylece ve derhal                
en dürüst ve doğru bir şekilde yüce Al-laha dönmeye karar vermedikleri takdirde; 3/88-89 = 
4/162 & 5/83-85 & 9/99)-- artık acıklı azabı görünceye değin ona inanmazlar! 

202- O azap --(öyleyse işte, şimdi bu takdirde; 41/5)-- ileride onlara ansızın gelecektir, farkında 
bile olamayacaklar.  

203- O zaman şöyle derler: Acaba bize süre verilir mi? 

204- O halde, (şimdi) hala Bizim (bu) azabımızı (=44/10-16) acele mi istiyorlar? 

205- Gördün mü, Biz (şimdi) onları yıllarca nimetlendirsek, 

206- Sonra, (bu) tehdit edildikleri şey (=21/1-2) onlara gelse, 
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207- (Şimdi) o yararlandıkları nimetler --(artık o vakit; 44/10-16)-- onların hiçbir işine yaramaz. 

208- Biz (en başta) oraya Uyarıcılar (göndermeden) hiçbir şehri helak etmedik. 

209- (O halde, işte bu da şimdi burada böylece) bir “Anışlıktır ” (=buradaki “19” kodlu,                         
bu en mükemmel “Simetrik Mucizeye” dair en özel bir atıftır yine, yüce Rabbimiz tarafından 
burada böylece ve özellikle en özgün bir “Anışlık” (=Zikra ) olarak da nitelendirilmiş olan,                  
en başta; 74/26-31); çünki Biz asla haksızlık ediciler değiliz! 

210- Ve bunu asla o şeytanlar indirmedi. 

211- (Çünki bu) --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta-- onlara hiç 
yaraşmaz, ve --o sağ tarafta da-- hiç güç yetiremezler! 

212- Ve onlar (göğü) işitmekten de (böylece) uzaklaştırılmışlardır (72/8-10).  

213- O halde, Al-lahın yanında asla başka bir “Đlah” (=hamd ve hüküm sahibi “Otorite” 
anlamındadır; 28/70) arama. Yoksa (sen de en sonunda bu gibi ortakçılarla beraber; 9/31 & 
25/43 & …) azaba uğratılanlardan olursun. 

214- Ve en yakın çevreni uyar. 

215- Ve inananlardan (böylece) sana uyanlara (12/108) (şefkat) kanadını indir. 

216- Ama (ardından) eğer sana baş kaldırırlarsa (onlara) de ki: Öyleyse ben, sizin (bu) yapmakta 
olduklarınızdan (9/74) uzağım! 

217- Ve (her daim ve sadece) güvenip dayan --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da,  
o ilk kısımda, o sol taraftan ötürü-- en Üstün, --o sağ taraftan ötürü de-- en Merhametli olan 
(Al-laha)! 

218- O ki görüyor seni (her) ayağa kalktığın zaman.   

219- Ve --o sol tarafta & o sağ tarafta-- dönüp dolaşmanı --işte, şimdi yukarıda, yüce Al-lahın 
huzurunda böylece ve özellikle Matematiksel bağlamda-- secde eden (tüm o “Gönderilmi şler”) 
arasında! 

220- (Çünki) şüphesiz O, --işte, şimdi yine yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da, o ikinci  
kısımda da, o sol taraftan ötürü-- en Đşiticidir , --o sağ taraftan ötürü de-- en Bilendir! 

(Kuran-Haber 26/192-220)            
=========   
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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-dördüncü                                            
en özgün ve harikulade bu “Mükemmel” 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              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


