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          KURAN-HABER’DE                                                                                           

O GÖNDERĐLM ĐŞ “ŞAHISLAR” 

Burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde şimdi de bu en kritik ve özel 37. Sure/Bölümde                            
--(bundan önce yine bu açıdan bu en kritik ve özel “26.” Sure/Bölümde de aynen tanık 
olduğumuz üzere)-- burada da yine en başta böylece ard arda ve özel olarak andığı tüm o 
“gönderilmiş Kullarının” (=37/1-182), 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 37. Sure/Bölümde 
burada da en başta böylece ard arda anmış olduğu tüm o “gönderilmiş Kullarını” (=37/1-182), 
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 Nuh                                 

toplam 33 kez anılmış 

4/163  11/36  11/89  22/42  33/7  40/31  66/10  

7/69    11/42  14/9  25/37  37/75  50/12  71/21  

9/70    11/45  17/3  26/105 37/79  51/46  71/26  

10/71   11/46  17/17  26/106 38/12  53/52    

11/32   11/48  19/58  26/116 40/5  54/9 

elçi Lut                                

toplam 17 kez anılmış 

11/70   15/59  26/161 38/13  66/10      

11/74   15/61  26/167 50/13        

11/81   22/43  27/56  54/33        

11/89  26/160 29/26  54/34 
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elçi öz-Gönderilmişler (=el-Murselin)          

toplam 24 kez anılmış   

2/252  7/77  26/21  26/160 36/3  37/133   

6/34  15/80  26/105 26/176 36/20  37/139   

6/48  18/56  26/123 28/7  37/37  37/171   

7/6  25/20  26/141 28/65  37/123 37/181  

elçi İlyas                                 

toplam 2 kez anılmış 

6/85  37/123 

 

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 İshak                                 

toplam 17 kez anılmış 

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

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

2/140   11/71  21/72           

3/84     12/6  29/27          

4/163   12/38  37/112 
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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 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 
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elçi Yunus              

toplam 4 kez anılmış 

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

elçi İlyaslar (=İlyasin)             

toplam 1 kez anılmış 

37/130 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

zorba Şeytanen             

toplam 2 kez anılmış 

4/117  43/36 

zorba Ba’len              

toplam 1 kez anılmış 

37/125 
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O halde, işte şimdi burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde şimdi bu açıdan bu                     
en kritik ve özel “37.” Surede/Bölümde (=37/1-182) 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:       

=======             
37-   ...ve böylece de (tüm) o “öz-Gönderilmişleri ” doğrulayıp tasdik etti. (37/37)     
123- Ve şüphesiz Đlyas da o “öz-Gönderilmişlerdendir .” (37/123)      
133- Ve şüphesiz Lut da o “öz-Gönderilmişlerdendir .” (37/133)        
139- Ve şüphesiz Yunus da o “öz-Gönderilmişlerdendir .” (37/139)      
171- Ve muhakkak, Bizim sözümüz o Kullarımız “öz-Gönderilmişler” için (şöylece) geçmiştir: 
(37/171)             
181- Öyleyse, selam olsun (tüm) o “öz-Gönderilmişler” üzerine! (37/181)      

*** 

123- Ve şüphesiz “Đlyas” da o öz-Gönderilmişlerdendir. (37/123)      
=======        

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

öz-Gönderilmişler (6)    öz-Đlyas (-)      
 (=el-Murselin)     (=el-Đlyas)        
Gönderilmi şler (-)    Đlyas (1)    

(=Murselin)      (=Đlyas)     

*Burada lütfen, dikkat edip şunu açıkça görelim ki, bu “37.” Surede/Bölümde bu “öz-Gönderilmişler”                    

yüce Rabbimiz tarafından burada böylelikle toplam “altı” kez anılmış olduğu için, bunun yanına böylece (6),  

ve elçi “İlyasın” isminin yanına da bundan ötürü yine yukarıda böylece (1) rakamı da koyuyoruz. 

=======             
75- Ve muhakkak, “Nuh” da Bize seslenmişti; ve işte, (Biz) ne güzel yanıt vericileriz. (37/75)   
79- Alemler içinde, selam olsun “Nuhun” üzerine! (37/79)   

***                      

133- Ve şüphesiz “Lut ” da o öz-Gönderilmişlerdendir. (37/133)        
======= 
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O halde, şimdi yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki Ayetlerde böylece anılmış olan bu                               
iki “gönderilmiş Kulunu” bu Tablomuzun ilk kısmında aynen şöylece yerleştireceğiz, ikinci 
olarak: 

Nuh (2)            Lut (1)   

=======             
130- Selam olsun “Đlyaslar (=Đlyasin)” üzerine! (37/130)        

*** 

139- Ve şüphesiz “Yunus” da o öz-Gönderilmişlerdendir. (37/139)       
======= 

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: 

Yunus (1)     Đlyaslar (1)      

*Burada lütfen, dikkat edip şunu açıkça idrak edelim ki, yukarıdaki bu ikili böylece (bir tekil Đsim 
(=Yunus) ve bir çoğul lakap Đsim (=Đlyaslar) olarak böylece biraraya gelmiş olması açısından 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” burada böylece istisnai olarak (önce Yunus ve akabinde Đlyaslar (=Đlyasiin) sırasıyla, 
hem de böylece yukarıda o sol taraftaki yine o çoğul “Gönderilmişler” (=Murseliin ) ile                   
bunun da aşağıda böylece tam karşısında ve sağ tarafta olarak) böylece karşılıklı tam bir paralellik ve 
uyum içinde doğrulukla yerleştirmekteyiz yukarıdaki Tablomuzda. (O halde, bu bağlamda                                  
yüce Rabbimizin buradaki bu en Bilge ve hikmetli direktifini (=16/101-102) bundan önce de yine bu                 
tam aynı sırada ve de böylece temelde tam aynı/benzer şekilde takip etmiş olduğumuzu hatırlamak için, 
lütfen, şimdi hem de muhakkak bkz. “Mükemmel Bir Mucize 1” dosyası, sh. 7)!         

=======             
114- Ve muhakkak, Biz “Musa” ve “Haruna” da lütufta bulunduk. (37/114)    
120- Selam olsun “Musa” ve “Harun ” üzerine! (37/120)       
=======   

O halde, şimdi yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki Ayetlerde böylece anılmış olan bu                        
iki “gönderilmiş Kulunu” bu Tablomuzun ikinci kısmında aynen şöylece yerleştireceğiz, ikinci 
olarak:             
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    Musa (2)     Harun (2)    
                 
=======               
83- Ve şüphesiz “Đbrahim” de onun bir kolundandı. (37/83)      
104- Ve Biz de ona seslendik: Ey “Đbrahim ," … (37/104)       
109- Selam olsun “Đbrahimin ” üzerine! (37/109) 

***    

112- Ve Biz onu “Đshak” ile müjdeledik … (37/112)       
113- Ve Biz ona ve “Đshaka” bereketler verdik; (37/113)      
======= 

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

Đbrahim (3)     Đshak (2)      

 

=======             
7- Ve (onu) bir koruma (altına aldık) her inatçı “Şeytana” karşı. (37/7)      

*** 

125- Siz hala o “Ba’le” yakarıp, yaratıcıların en güzeli (Al-lahı) bırakıyor musunuz? (37/125)  
=======     

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: 

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

 şeytanen (1)                  ba’len (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 “37.” Sure/Bölümde yüce Rabbimiz tarafından              
en başta burada böylece anılmış olan tüm bu “gönderilmiş Kullarının” (=37/1-182) 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:    

 

öz-Gönderilmişler (6)              &       öz-Đlyas (-)            
Gönderilmi şler (-)           Đlyas (1)            

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

 

Yunus (1)                &       Đlyaslar (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 asi bir “şeytan,” ve diğeri de adi bir “put” olduklarından 
ötürü)-- bu açıdan böylelikle “hakir” konumda kalacak olan bu iki “kovulmuş Kulun:”  

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

             şeytanen (1)       ba’len (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 “37.” 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 

öz-Gönderilmişler (6)          24           0                     öz-Đlyas (0)   
Gönderilmi şler (0)            0        2          Đlyas (1)  

  

Nuh (2)                 33       17          Lut  (1)   

    _____________      _____________                                          

           19x…         19x…     

Yunus (1)            4          1          Đlyaslar (1)        

 

Musa (2)          136        20          Harun (2)                            

 

Đbrahim (3)           69         17           Đshak (2)    

    _____________      _____________                                          

    19x…       19x…   

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

Şeytanen (1)           2            1          Ba’len (1)    
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** Đlk olarak, burada dikkat edip şunu açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz ilkin böylece                  
bu iki şerefli “gönderilmiş Kulu” (=Nuh ve Luten; 37/75, 79 & 37/133) burada böylelikle ortak olarak                    
Kuran-Haber boyunca sadece ve özellikle bu yalın: “Nuh ve Lut ” formlarıyla sayıp doğrulukla 
Tablomuza dahil ettik, ilk olarak; ve akabinde bu iki “kovulmuş Kulu” (=Şeytan ve Ba’len; 37/7 & 
37/125) ise bu kez de buna tam zıt bir mantıkta burada böylelikle ortak olarak Kuran-Haber boyunca 
sadece ve özellikle bu sonunda “en” takılı: “Şeytanen ve Ba’len” formlarıyla sayıp doğrulukla 
Tablomuzda o alt bölgeye dahil ettik; yüce Rabbimizin yine en başta bu Ayetlerde bize bildirmiş olduğu 
bu en Bilge ve hikmetli mutlak “Seçim Yetkisi” (28/68 = 33/36) doğrultusunda, böylece yine --(burada 
mutlak “zıt” anlamda olmak kaydıyla)-- birbirini tam olarak tamamlayıcı, kusursuz ve mükemmel bir 
mantıkta, en başta.   

** Đkinci olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz ilkin  
bu iki --böylece özellikle ve istisnai olarak “çoğul” formda anılmış olan-- bu “gönderilmiş Kulları:”    

130- Selam olsun “Đlyasların” (=Đlyasiin) üzerine! (37/130)       
181- Selam olsun “öz-Gönderilmişlerin” (=el-Murseliin) üzerine! (37/181)  

yüce Rabbimizin burada en başta böylece en Bilge ve apaçık bir tarzda vermiş olduğu bu “Selam” işareti 
üzere de, yukarıdaki Tablomuzda böylece karşılıklı tam bir uyum içinde, birbirine tam paralel, kusursuz 
ve mükemmel bir mantıkta yerleştirdik, en başta. Ve akabinde de, bu iki şerefli “gönderilmiş Kulları”  
(=Đlyasiin ve Murseliin ; 37/130 & 37/181) burada böylelikle ortak olarak Kuran-Haber boyunca sadece 
ve özellikle bu en özgün: “Đlyasiin ve Murseliin ” formlarıyla sayıp doğrulukla Tablomuza dahil ettik 
yine böylece (28/68 = 33/36), en başta.        

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

=======             

107- Nuh onlara dedi: Şüphesiz ben sizin için güvenilir bir “Gönderilmişim” (=Resul). (26/107)    

125- Hud onlara dedi: Şüphesiz ben sizin için güvenilir bir “Gönderilmişim” (=Resul). (26/125)    
.………. 

123- Ve şüphesiz Đlyas da o “öz-Gönderilmişlerdendir” (=el-Murselin). (37/123)      

133- Ve şüphesiz Lut da o “öz-Gönderilmişlerdendir ” (=el-Murselin). (37/133)      
…..       

181- Ve selam olsun (tüm) o “öz-Gönderilmişlerin” (=el-Murselin) üzerine! (37/181)       
……….                

======= 
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--(yapısal ve gramatik açıdan birbirine temelde çok benzer/aynı)-- bu her iki en özel ve kritik 
Bölümde/Surede de böylece kökünde bu tamamen aynı/benzer terimleri (=resul, murselin) birçok kez 
kullanarak bize böylece bu açıdan bu en özel ve kritik “26.” ve de “37.” Bölümde/Surede böylelikle                  
en Bilge ve hikmetli bir şekilde anmış olduğu tüm bu “gönderilmiş Kulları” üzerinde --en evvelden beri-- 
birbirine tam paralel olarak çok özel bir Matematik “Sır” takdir etmiş olduğunu da böylelikle de açıkça 
işaret etmiş olmaktadır, en baştan!           
O halde, işte, yüce Rabbimiz akabinde şimdi bize ilkin bu açıdan o en özel ve kritik “26.” 
Bölümde/Surede böylece anmış olduğu tüm bu “gönderilmiş Kulları” üzerindeki o “19” kodlu, harikulade 
“Simetrik Mucizeyi” (oradaki o ilk kısımda “2,” ve o ikinci kısımda tam “3” çiftten oluşmak üzere) 
(bunun için, lütfen, şimdi en başta tekrar bkz. “Mükemmel Bir Mucize 1” dosyası),                                                                    
ve sonra bu en özel ve kritik “37.” Bölümde/Surede böylece anmış olduğu tüm bu “gönderilmiş Kulları” 
üzerindeki bu “19” kodlu, harikulade “Simetrik Mucizeyi” (yine buradaki bu ilk kısımda “2,”  ve bu 
ikinci kısımda yine aynen tam “3” 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 da yine böylece, en başta! (=bkz. Kuran-Haber 57/28)                          

** Dördüncü olarak, burada şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz böylece               
--(başlarına böylelikle bir “el” = “öz” takısı da almış olan)-- bu iki “istisnai” Terimi yukarıda böylece o 
ilk kısımda, o birinci sıraya aynen böylece ve doğrulukla yerleştirdik:         

öz-Gönderilmişler       öz-Đlyas      
(=el-Murselin)     (=el-Đlyas)      
Gönderilmişler             Đlyas      
(=Murselin)     (=Đlyas)  

bundan hemen önceki o “Mükemmel Bir Mucize 1” dosyasındaki o muhteşem Tablomuzda da                               
--(başlarına yine böylelikle bir “el” = “ öz” takısı da almış olan)-- o iki “istisnai” Terimi bu kez oradaki              
o ikinci kısımda, o birinci sıraya aynen böylece ve doğrulukla yerleştirdiğimiz gibi:            

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

böylelikle yine yüce Rabbimizin bu en Bilge ve hikmetli direktifi doğrultusunda (28/68 = 33/36),                 
burada da böylece birbirini tam olarak bütünleyici ve tamamlayıcı, böylelikle yine mükemmel ve 
kusursuz bir mantıkta, en başta! (=4/82 & 18/1-2) 
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** Son olarak, burada şunu da açıkça görüp farketmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz bu iki 

“kovulmuş kulu” (=Şeytanen ve Ba’len) böylece yine bu bağlamda yüce Rabbimizin bu en kritik ve 
temel Ayetlerdeki (=74/28-30) bu apaçık ve kesin direktifi doğrultusunda böylece mutlak olarak 
dışlayıp eleyerek Tablomuzda o alt bölgeye doğrulukla yerleştirdik, en sonunda; yine bundan 
önceki o “Mükemmel Bir Mucize 1” dosyasındaki o muhteşem Tablomuzda da o iki                    
“kovulmuş kulu” (=Firavun ve Đblis) böylece yine aynen bununla tam paralel ve benzer bir biçimde,  

yine böylelikle mutlak bir tarzda dışlayıp eleyerek (=74/28-30) o Tablomuzda da o alt bölgeye 
doğrulukla yerleştirdiğimiz gibi, en sonunda.                     
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O halde, burada şimdi hz. Davud, ve hz. Musa, 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 haberleriyle, ve de böylece yukarıda “19” kodlu o Tablolardaki o --sollu & sağlı--             
en harikulade dizilimleriyle de, böylece)-- selamlarız!         

(Mezmurlar-Zebur 118/19-26)          

******  
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=======                       
18- RAB orada Musaya şöyle dedi: Ben onlar için kendi kardeşleri arasından senin gibi bir 
“Haberci” (=işte, şimdi hz. Davudun uzun zamandır beklenen ve özlenen o vadedilmiş Mesih 

torunu buradaki bu “Misak Elçisi/MESAJIna” bir atıftır böylece; Mezmurlar-Zebur 118/19-26) 

çıkaracağım, ve Ben böylece --öyleyse işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da,  

        --o sol tarafta--   

      o “Kelimelerimi ” 

onun ağzına yerleştireceğim, ve o da böylece Benim ona emrettiğim herşeyi onlara bildirecektir.  
19- Ve o vakit vaki olacak ki, her kim onun böylece Benim Adıma bildireceği --öyleyse işte, 
şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda da,   

         --o sağ tarafta--      

                  o “Kelimelerimi ” 

dinlemezse, Ben Şahsen o kimselerden bunun hesabını soracağım!       

(Tevrat, Tesniye 18/18-19) 

1- Hz. Musa (a.s.) şöyle haber verdi: Öyleyse, ey Đsrail, işte benim şimdi size mutlak 
uygulamanız için --(burada böylece yine aslen uzun zamandır beklenen ve özlenen hz. Davudun o vadedilmiş 

Mesih torunu buradaki bu “Misak Elçisi/MESAJI” kanalıyla şimdi böylelikle; Mezmurlar-Zebur 118/19-26)--                                   

öğreteceğim tüm bu --öyleyse işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol taraftaki--                 
o “Kanunları ” ve --o sağ taraftaki-- o “Yasaları” dinleyin, ta ki siz yaşayasınız ve atalarınızın 
Đlahı RABBĐN size vermekte olduğu o Diyara doğrulukla girip yer sahibi olabilesiniz.    

2- O halde, benim şimdi size (Al-lahın vahyiyle) emrettiğim bu “Kelimeye” --öyleyse işte, şimdi 
yine burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta-- hiçbir şey katmayacaksınız, ve ondan                       
--o sağ tarafta da-- hiçbir şey eksiltmeyeceksiniz, ta ki böylece Đlahınız RABBĐN --“19” kodlu-- 

bu “Emirlerini ” tutabilesiniz (Mezmurlar-Zebur 118/19-26), benim size --(işte, şimdi yine                  

burada da böylece yine aslen uzun zamandır beklenen ve özlenen hz. Davudun vadedilmiş o Mesih torunu buradaki 

bu “Misak Elçisi/MESAJI” kanalıyla; Tevrat-Tesniye 18/18-19 böylece)-- emrettiğim!    
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3- Đşte, sizin kendi gözleriniz RABBĐN o Ba’l Peor olayında ne yaptığını gördü; işte, o Peor 
vadisinde --öyleyse işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta--      

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

            o “Ba’le”                       

kulluk edenleri Đlahınız RAB sizin aranızdan (işte, şimdi böylece de yukarıda --o alt bölgede) 
yıkıp helak etti!       

4- Fakat sizden --öyleyse işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta &               
o sağ tarafta--    

“Musanın,”                             ve “Harunun ”    

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

(yanında yer alarak, böylelikle) Đlahınız RABBE (tek ve biricik Đlah olarak) sımsıkı sarılanlar, 
hepiniz, bugün (işte, şimdi böylece de yukarıda --o üst bölgede) hayattasınız!  

(Tevrat, Tesniye 4/1-4) 

7- Hz. Davud (a.s.) şöyle haber verdi: O RAB bizim tek Đlahımızdır; Onun --“19” kodlu--
“Kanunları ” tüm yeryüzündedir! (Bu bağlamda, lütfen, şimdi “Evrensel Muhteşem Mucizeler” 
dosyasını da muhakkak görmeliyiz, en başta.)           

8- O, böylece Kendi “Misakını” ebeden daim kıldı. Böylelikle binlerce nesile emretmiş olduğu                

--“19” kodlu-- (bunun için, lütfen, şimdi tekrar en başta, bkz. Tevrat, Tesniye 18/18-19 &                      

Mezmurlar-Zebur 118/19-26) “Sözünü!”           

9- O halde, --işte şimdi, yine burada “19” kodlu o Tablolarda da,       

      --o sol tarafta--                                 

               “Đbrahim ”                             

 ile yapmış olduğu o “Misakı,”               --o sağ tarafta da--    
                    
              “Đshaka”   

                   vermiş olduğu o “Ahdi !”   
   



Mükemmel Mucize          18   
_____________________________________________________________________________________________        

 

10- Sonra O, böylelikle onu “Yakuba” --işte şimdi, burada yine “19” kodlu o Tablolarda,                
o sol tarafta, böylece-- bir “Yasa” olarak, ve “Đsraile” --o sağ tarafta da, böylece-- ebedi bir 
“Misak” olarak onayladı!        

11- Onlara şöyle diyerek: Ben o Kenan “Diyarını ” (=“Süt” ve “Bal” akacağı, ve içinde her türlü 
enfes “meyva” bulunacağı vadedilen bu mübarek “Diyara” (bkz. Tevrat, Tesniye 6/3, 31/7) 
şimdi bu bağlamda mutlak olarak böylece tanık olmak için, lütfen, o “Enfes ve Taptaze Bir 
Mucize” dosyalarını muhakkak görmeliyiz, en başta)-- “Mirasınızın” payı olarak böylelikle           
size vereceğim! 

(Mezmurlar-Zebur 105/7-11) 

1- Orduların RABBĐ şöyle diyor: Đşte, fırın gibi yanacak olan o gün yaklaşarak gelmektedir;                 
ve tüm o --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolar hakkında, o sol tarafa karşı-- “büyüklük 
taslayıcılar,” ve --o sağ tarafa karşı-- o “haksızlık ediciler” o vakit saman gibi olacaklar! Ve 
gelmekte olan o gün onları böylece yakacaktır, ve onlarda ne kök, ne de dal bırakmayacaktır! 

2- Fakat Benim Đsmimden korkanlar için --işte şimdi, burada yine “19” kodlu o Tablolarda,                
o sol tarafta & o sağ tarafta-- “iki kanadında” şifa olan o “Erdem” güneşi doğacaktır;                                
ve siz böylelikle çıkıp ahırdan yeni salınmış --yine “19” kodlu o Tablolardaki-- o “buzağılar” ile      
--(o halde, bu hususta, lütfen, şimdi en önce yine bkz. “Şahane Bir Mucize” dosyasında yer alan 
“19” kodlu, o muhteşem Tablo)-- sevinçle coşacaksınız! 

3- Ve siz böylece --işte şimdi, yukarıda yine “19” kodlu o Tablolarda, o alt bölgedeki--                  
o “kötüleri ” (=yani şimdi oradaki o “Şeytanen” ve “Ba’len” ve tayfasını) çiğneyeceksiniz,                  
ve onlar Benim hazırladığım o Günde böylece --işte, şimdi yukarıda o alt bölgede-- sizin                         
“iki ayağınız” altında --(Matematiksel açıdan, böylece)-- kül olmuş olacaklar!” diyor Orduların 
RABBĐ!                  

4- O halde, Benim kulum Musaya verdiğim --“19” kodlu-- o “Kanunu” anın; ve böylece ona 
Horebde tüm Đsrail için emrettiğim --öyleyse işte, şimdi burada yine “19” kodlu o Tablolarda,                   
o sol taraftaki-- o “Yasaları,” ve --o sağ taraftaki-- o “Emirleri !” 

5- Dikkat edin, Ben size --işte şimdi, burada yine “19” kodlu o Tablolarda, o sağ tarafta 
peygamber “Đlyası” böylece-- göndermekteyim, RABBĐN o büyük ve dehşetli günü gelmeden 

evvel; 
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6- Ki o, böylece --işte şimdi, burada yine “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta & o sağ tarafta--      

“ana-babaların” yüreklerini    ve “çocukların” yüreklerini             
“çocuklarına,”            “ana-babalarına”         

döndürsün! Ama eğer yine de dinlemezlerse, Ben de gelip (Đsrail) diyarını lanet ile vuracağım! 

(Tevrat, Malaki 4/1-6)     

(*Öyleyse, bu hususta lütfen, şimdi en başta ve muhakkak bkz. Kuran-Haber 17/4-8!) 
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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 o 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. Muhammed (a.s.) şöyle haber verdi: Elçi Nuh Kıyamet Gününde çağrılacak ve şöyle 
diyecek: Đşte, ben (Sana) --öyleyse işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol  taraftan 
ötürü böylece-- “itaat ettim,” ve --o sağ taraftan ötürü de böylece-- “boyun eğdim,” ey Rabbim!  
Allah diyecek: O halde, sen o Mesajı ilettin mi? Elçi Nuh diyecek: Evet! Bunun üzerine, onun 
milletine sorulacak: O size gerçekten o Mesajı iletti mi? Onlar diyecekler: Bize hiçbir uyarıcı 
gelmedi! Bunun üzerine, Allah orada Nuha diyecek: O halde, şimdi kim senin lehine şahitlik 
edecek? O da diyecek: Peygamber Muhammed ve ümmeti! Ve böylece onlar da onun (işte, 
şimdi yukarıda) o Mesajı (böylelikle de) iletmiş olduğuna şahitlik edecekler! Ve o “Elçi” de 
(=işte, şimdi hz. Muhammedin uzun zamandır beklenen ve özlenen o vadedilmiş Mehdi torunu 
buradaki bu “Misak Elçisi/MESAJIna” bir atıftır yine) böylece sizin üzerinize bir şahit olacak! 
Ve işte, Allahın bu “Beyanıyla” kastedilen de budur:     

Biz sizi --öyleyse işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol  taraftan dolayı-- en “adil” 
ve --o sağ taraftan dolayı-- en “hayırlı ” bir topluluk yaptık, ta ki siz böylece insanlar üzerine 
şahit olasınız; ve o “Elçi” de (=işte, şimdi yine hz. Muhammedin uzun zamandır beklenen ve 
özlenen o vadedilmiş Mehdi torunu buradaki bu “Misak Elçisi/MESAJIna” bir atıftır yine) sizin 
üzerinize (şimdi böylece) bir şahit olsun! 

(Buhari’den) 
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2- Hz. Muhammed (a.s.) orada Allaha hamdettikten sonra, Mesih Deccalden de bahsederek                   
onun hakkında şöyle dedi: Allahın gönderdiği her Peygamber kendi milletini mutlak surette 
Mesih Deccale karşı uyarmıştır. O halde, --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da,  

   --o sol tarafta--    

         “Nuh,” 

           --o sağ tarafta-- 

  onun peşinden gelen tüm o        
“Peygamberler” de  

(kendi milletlerini) ona karşı uyarmışlardır! O sizin aranızda çıkacaktır (ey insan oğulları),                  
ve eğer onun bazı nitelikleri sizden gizli kaldıysa, o halde, (en başta ve mutlak surette bilin ki), 
Rabbinizin o (en Üstün ve Biricik) Vasıfları size apaçıktır, ve (bunlar) sizden gizlenmiş değildir.  
Ardından, hz. Peygamber (a.s.) şunu “üç” kez (=işte, şimdi böylece ve özellikle yukarıdaki                     
“19” kodlu o Tablomuzdaki o “üç” kısım için/adına) tekrarladı: Mutlaka bilin ki, sizin 
Rabbinizin tek gözü kör değildir (=yani yüce Rabbimiz --burada böylece mutlak olarak ve 
hassaten ancak “meseli/mecazi” anlamda yine elbette; 23/27-- o “Đki Gözüyle” de böylelikle             
en Mükemmel bir şekilde görüp yukarıdaki “19” kodlu o Tablomuzdaki o “üç” kısmı da böylece 
“Simetrik/ Đkili ” olarak, en Bilge ve kusursuz bir tarzda Yaratandır); fakat o Mesih Deccalin                       
--(burada böylece kesin olarak ve umumen ancak “meseli/mecazi” anlamda)-- o sağ gözü 
kördür, salkımından fırlamış bir üzüme benzer (=yani o ve takipçileri şimdi böylece onun hayret, 
öfke ve şaşkınlıktan parlamış o “tek gözüyle” görüp böylece en ahmak, kasıtlı ve çarpık bir 
şekilde yukarıdaki “19” kodlu o Tablomuzdaki o “üç” kısmın da yüce Rabbimiz tarafından takdir 
edilmiş olan bu en Mükemmel ve kusursuz “Simetrik/Đkili ” yapısını (en başta böylece ve 
özellikle o “sağ tarafta” olmak üzere) bozup tahrif etmeye çalışacaklar; o halde, bu hususta şimdi 
lütfen, o “Ulaştıran Bir Mucize” dosyasında, sh. 20-21, 29-30u mutlaka görmeliyiz, en başta,               
ve hemen akabinde de Kuran-Haberde bu Ayetleri: 5/41 & 13/33 & …)!      
Hiç şüphe yok ki, Allah sizin canınızı ve malınızı --öyleyse işte, şimdi burada “19” kodlu o                  
Tablolarda da, o sol tarafta & o sağ tarafta-- birbirinize haram (=dokunulmaz/saygın) kılmıştır,                 
bu gününüzü bu şehrinizde, bu ayınızda haram (=dokunulmaz/saygın) kılmış olduğu gibi!   
Ardından hz. Peygamber (a.s.) şöyle vurguladı: Şüphesiz, ben size Allahın bu Mesajını böylece 
ilettim, değil mi? Onlar da topluca dediler: Evet! Bunun üzerine, hz. Peygamber (a.s.) yine                 
“üç” kez (=işte, şimdi yine böylece ve özellikle yukarıdaki “19” kodlu o Tablomuzdaki o                      
“üç” kısım için/adına) şöyle dedi: Ey Allahım, öyleyse (lütfen), buna (destekleyici/onaylayıcı) 
bir Şahit ol!  
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Ardından, hz. Peygamber (a.s.) şöyle ekledi: Yazıklar olsun size! Benim (vefatımın) ardından                    
--öyleyse işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafa & o sağ tarafa karşı 
(yukarıda halihazırda böylece en hikmetli bir tarzda) işaret ettiği üzere, böyle Deccali bir tavır 
takınarak, bunlara karşı böyle “kör,” inatçı ve çarpık bir kafayla karşı çıkıp, orada-- birbirinizin 
boğazını kesmeye yeltenerek “inkarcılar” olmayın!  

(Buhari’den)     

3- Bir gün, hz. Peygamber (a.s.) haşyet içinde ürpermiş olarak Cahşın kızı Zeynebin yanına 
gelip, kendisine şöyle dedi: Allahtan başka Đlah yoktur! Öyleyse, yaklaşmakta olan o Felaketten 
ötürü o “Araplara” (=burada böylece ilkin ve en başta o kendi milletine, yani “Đsmail oğullarına” 
dair bir atıftır) veyl olsun! Çünki o günde --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol 
tarafta-- o “Yecuc,” ve --o sağ tarafta-- o “Mecuc” seddinde bir gedik açılacaktır, bunun gibi!                   
(O halde, bu hususta şimdi lütfen, o “Olağanüstü Bir Mucize” dosyasında, sh. 13, 16 ve 25i 
muhakkak görmeliyiz, en başta!)           
Bunun üzerine, Cahşın kızı Zeynep kendisine şöyle dedi: Ey Allahın Resulü, o vakit hepimiz mi 
felakete uğrayacağız, aramızda salih olanlar da var olsa bile mi?       
Hz. Muhammed (a.s.) şöyle cevap verdi: Evet, aranızda --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o 
Tablolarda da, o sol tarafa & o sağ tarafa karşı (yukarıda halihazırda yine böylece en hikmetli bir 
tarzda) işaret ettiği üzere, böyle Deccali bir tavır takınıp, bunlara karşı böyle “kör,” inatçı ve 
çarpık bir kafayla karşı çıkacak-- o “pis olanlar” çok fazla olup artarlarsa/arttıklarında!  

(Buhari’den)     

(*Öyleyse, bu hususta lütfen, şimdi en başta ve muhakkak hem de bkz. Kuran-Haber 9/97-99!) 
========= 

**(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,              
yüce Rabbimizin emriyle, 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: 

=======               
33- Artık onlar o gün --(eğer şimdi derhal tevbe edip (daha sonra vakit böylelikle çok geç 
olmadan; 4/17-18) şimdi en kısa bir zamanda böylece ve doğrulukla Al-laha dönmedikleri 
takdirde; 3/88-89)-- o azapta ortak olacaklardır.         

34- Çünki Biz (tüm) o suçlulara --(en adil bir tarzda; 40/17, 40)-- böyle yaparız. 

35- Çünki onlara: “Al-lahtan başka “Đlah” (=Hüküm koyucu, ve Hamde layık olan mutlak ve            
tek “Otorite” anlamındadır; 28/70) yoktur!” denildiği zaman, (buna şiddetle karşı çıkıp) 
büyüklük taslıyorlar! 

36- Ve diyorlar: Biz --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol taraftan ötürü-- (böyle) 
bir “şair ,” --o sağ taraftan ötürü-- (böyle) bir “cinlenmiş” (Adamın, bu tip Uyarılarından ötürü)  
“ilahlarımızı” (=Al-lah adına, veya kendi adlarına, Hüküm koyma ve de bundan ötürü Hamde de 
layık olma vasıflarına da eriştirilmi ş olduklarını iddia ettikleri tüm bu tip sahte “otoritelerine”  
bir atıftır; 9/31 & 25/43 & …) mutlak terk mi edecekmişiz? 

37- Hayır, o (=işte, şimdi yine uzun zamandır beklenen ve özlenen buradaki bu “Misak 
Elçisi/MESAJIna” bir atıftır) o “Gerçeği” (=buradaki “19” kodlu, o “Simetrik Mucizeye” dair 
en özel bir atıftır yine, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve özellikle en asli bir 
“Gerçek”  olarak da nitelendirilmiş olan, böylelikle yine en başta; 39/23, 41 = 74/31) getirdi,             
ve --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da, o sol taraftaki & o sağ taraftaki-- tüm o 
“gönderilmiş (Elçileri )” (böylece de) tasdik edip doğruladı! 

(Kuran-Haber 37/33-37)              

167- Ama onlar hala diyorlar: 

168- Eğer (şimdi) yanımızda (gerçekten) o öncekilerden (=yani o önceki Kitaplar ve Elçiler 
tarafından böylece haber verilmiş) bir “Anış” (=buradaki “19” kodlu, bu “Simetrik Mucizeye” 
dair en özel bir göndermedir yine, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve özellikle                          
en özgün bir “Anış” olarak da nitelendirilmiş olan, böylelikle yine en başta; 39/23 = 74/31) 
bulunuyor olsaydı, 

169- Bizler mutlaka --(şimdi buna en önce iman edip; 46/11)-- Al-lahın has kılınmış kullarından 
olurduk! 
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170- Ve onlar (işte, şimdi böylece) onu inkar ettiler; o halde, artık (bunun elemli Sonuçlarını; 
21/1-4 bu takdirde, böylece) yakında bileceklerdir! 

171- Andolsun, Bizim (tüm) o “gönderilmiş Kullarımıza ” (şu) sözümüz geçmiştir: 

172- Gerçekten onlar, muhakkak onlar --işte, şimdi yukarıdaki “19” kodlu o Tablolarda da,                                
o sol tarafta da, böylece-- “Zafere Erenlerdir !” 

173- Ve Bizim ordularımız, muhakkak onlar --işte, şimdi yukarıdaki “19” kodlu o Tablolarda da, 
o sağ tarafta da, böylece-- “Galip Gelenlerdir!” 

174- Öyleyse sen artık bir süreye kadar onlardan yüz çevir.  

175- Ve onları seyret; ki onlar --(işte, şimdi yukarıdaki “19” kodlu o Tablolarda,                                
o sol tarafı böyle gaddarca ve cahilce inkar etmiş olmalarının o acıklı Sonuçlarını; 16/24-29                
bu takdirde, böylece)-- yakında göreceklerdir! 

176- Ama şimdi onlar hala Bizim (bu) Azabımızı (=44/10-16) acele mi istiyorlar? 

177- Fakat (o Azap) onların sahasına indiği zaman o (şimdi böylece) uyarılanların (=74/26-36) 
sabahı ne kötü olacaktır! 

178- Öyleyse sen artık bir süreye kadar onlardan yüz çevir. 

179- Ve seyret; ki onlar --(işte, şimdi yine yukarıdaki “19” kodlu o Tablolarda,                                                        
o sağ tarafı böyle gaddarca ve cahilce inkar etmiş olmalarının acıklı Sonuçlarını; 16/24-29                
bu takdirde, böylece)-- yakında göreceklerdir! 

180- Üstünlük sahibi olan senin Rabbin, onların (bu gibi) nitelendirmelerinden (=21/2-3 & …) 
(böylece) Yücedir (21/4 & …)! 

181- Öyleyse, selam olsun --işte, şimdi yine yukarıdaki “19” kodlu o Tablolarda da, o sol 
taraftaki & o sağ taraftaki-- (tüm) o “gönderilmiş (Elçilerin )” üzerine! 

182- Ve tüm Övgü (böylece ve sadece; 28/70) alemlerin Rabbi olan Al-lah içindir! 

(Kuran-Haber 37/167-182)             
========== 
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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-beşinci                                            
en özgün ve harikulade bu -ikinci- “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              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


