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             KURAN-HABER’DE                                                                                           

O GÖNDERĐLM ĐŞ “ŞAHISLAR” 

Burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde şimdi de bu en kritik ve özel “11.” Sure/Bölümde               
--(bundan önce yine bu açıdan bu en kritik ve özel “7.” Sure/Bölümde de aynen tanık olduğumuz 
üzere)-- burada da yine en başta böylece ard arda ve özel olarak andığı tüm o “gönderilmiş 
Kullarının” (=11/1-123), akabinde sonuçta bize yine böylece nasıl “19” kodlu, en muazzam bir 
“Simetrik Planlama” (=74/26-31) verecek şekilde tüm Kuran-Haber boyunca böylelikle yine 
her daim en Bilge ve mucizevi bir tarzda anılmış olduklarına hayranlıkla tanık olacağız, birlikte.   

O halde, burada şimdi, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “11.” Sure/Bölümde 
burada da en başta böylece ard arda anmış olduğu tüm o “gönderilmiş Kullarını” (=11/1-123), 
akabinde tüm Kuran-Haber boyunca da böylelikle yine her daim en Bilge ve mucizevi bir tarzda 
anmış olduğu tüm bu ilgili --Bölüm/Ayet numaralarında-- böylece birer birer görüp açıkça idrak 
edelim, en ilkin:  

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  
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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 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  

elçi Hud/Huden            

toplam 7 kez anılmış 

7/65  11/53  11/60  26/124       

11/50  11/58  11/89              

 

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 

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   
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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 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 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 

elçi Yakup              

toplam 16 kez anılmış 

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

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

2/136  4/163  12/6  19/6  29/27 

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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öz-İnsan (=el-İnsan)           

toplam 64 kez anılmış 

4/28    17/67  29/8  42/48  75/3  80/24  96/6  

10/12   17/83  31/14  43/15  75/5  82/6  99/3  

11/9     17/100 32/7  46/15  75/10  84/6  100/6  

12/5    18/54  33/72  50/16  75/13  86/5  103/2  

14/34   19/66  36/77  53/24  75/14  89/15    

15/26   19/67  39/8  53/39  75/36  89/23    

16/4    21/37  39/49  55/3  76/1  90/4    

17/11   22/66  41/49  55/14  76/2  95/4    

17/11   23/12  41/51  59/16  79/35  96/2    

17/53  25/29  42/48  70/19  80/17  96/5  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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    

öz-Gönderilmişler (=el-Rusul)            

toplam 20 kez anılmış 

2/87    4/165  5/109  14/44  25/37  41/43  50/14  

2/253   5/19  11/120 16/35  38/14  46/9  77/11  

3/144  5/75  12/110 23/51  41/14  46/35 
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O halde, işte şimdi burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde şimdi bu açıdan                          
bu en kritik ve özel “11.” Surede/Bölümde (=11/1-123) burada en başta en Bilge ve hikmetli bir 
tarzda böylece anmış olduğu tüm o “gönderilmiş Kullarını” şimdi --bu Surede/Bölümde,               
en baştan en sona doğru tam sıralı bir şekilde-- şöylece birer birer görüp açıkça idrak edelim,            
en ilkin:            
=======             
9- Ve eğer Biz o “öz-Đnsana” Katımızdan bir rahmet tattırsak, … (11/9)       

***     

17- … ve onun öncesinde “Musanın” Kitabı var … (11/17)                         
96- Ve muhakkak Biz “Musayı” gönderdik … (11/96)       
110- Ve muhakkak Biz “Musaya” Kitabı verdik … (11/110)      
=======        

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

el-Đnsan (1)     Musa (3)     

*Burada, lütfen dikkat edip şunu açıkça görelim ki, yukarıda “el-İnsan” böylece en başta 9. Ayette, ve hz. “Musa” 

ise 17. Ayette anılmış olduğu için, burada ilkin “el-İnsan” ve akabinde hz. “Musanın” ismini böylece tam karşısına 

doğrulukla yerleştirmekteyiz. Ve bundan sonraki tüm Ayetlerde de yine, yüce Rabbimizin bu mutlak “seçim yetkisi” 

(28/68) doğrultusunda, burada da bu dosdoğru, kusursuz ve çelişkisiz Prensipleri (4/82 & 18/1-2) çerçevesinde,  

hep bu aynı mantık üzere hareket edeceğiz, sonuna kadar.    

=======             
25- Ve muhakkak, Biz “Nuhu” kendi halkına gönderdik … (11/25)     
32- Onlar dediler: Ey “Nuh,” sen bizimle tartıştın, … (11/32)      
36- Ve “Nuha” (şöyle) vahyedildi: … (11/36)        
42- … ve “Nuh” oğluna seslendi, … (11/42)          
45- Ve “Nuh” Rabbine seslendi, … (11/45)         
46- (Al-lah) dedi: Ey “Nuh,” … (11/46)              
48- Ona denildi: Ey “Nuh,” … (11/48)         
89- … “Nuh” kavmine isabet eden (musibetin) bir benzerinin … (11/89)    

***                      

50- Ve Ad (halkına da) kardeşleri “Hudu” (gönderdik) … (11/50)      
53- Onlar dediler: Ey “Hud,” sen bize açık bir kanıt getirmedin, … (11/53)     
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58- … “Hudu” ve onunla birlikte iman edenleri kurtardık … (11/58)      
60- … “Hud” kavmine! (11/60)          
89- … veya “Hud” kavmine… (11/89)             
======= 

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

Nuh/Nuhen (8)              Hud/Huden (5)   
   

=======               
61- Ve Semud (halkına da) kardeşleri “Salihi” (gönderdik) … (11/61)      
62- Onlar dediler: Ey “Salih,” … (11/62)          
66- … “Salihi” ve onunla birlikte iman edenleri kurtardık … (11/66)     
89- … veya “Salih” kavmine … (11/89)    

***                            

69- Ve muhakkak, Bizim elçilerimiz “Đbrahime” geldiklerinde, … (11/69)     
74- “Đbrahimden” o korku gittiği zaman, … (11/74)        
75- Şüphesiz, “Đbrahim” yumuşak başlıydı, … (11/75)       
76- Ey “Đbrahim ,” bundan vazgeç; … (11/76)        
=======   

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

Salih/Salihen (4)    Đbrahim (4)    
  

=======             
70- … şüphesiz, biz o “Lut ” kavmine gönderildik. (11/70)         
74- … o Bize “Lut ” kavmi hakkında başvuruda bulunuyordu. (11/74)     
77- Ve Bizim elçilerimiz “Luta ” geldiklerinde, … (11/77)       
81- Onlar dediler: Ey “Lut ,” … (11/81)         
89- Ve “Lut ” kavmi sizden uzak değildir! (11/89)      

***                 
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71- … ve Biz de onu “Đshakla” müjdeledik, … (11/71)        
71- … ve “Đshakın” ardından Yakupla! (11/71)        
======= 

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

Lut/Luten (5)     Đshak (2)     
    

=======             
71- … ve Đshakın ardından “Yakupla!” (11/71)        

***    

84- Ve Medyen (halkına da) kardeşleri “Şuaybı” (gönderdik) … (11/84)     
87- Onlar dediler: Ey “Şuayb,” … (11/87)         
91- Onlar dediler: Ey “Şuayb,” … (11/91)         
94- … “Şuaybı” ve onunla birlikte iman edenleri kurtardık … (11/94)      
=======   

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

Yakup (1)     Şuayb (4)     

 

=======             
97- “Firavuna” ve eşrafına; … (11/97)         
97- Ama onlar “Firavunun ” emrine uydular; … (11/97)       
97- … ve “Firavunun ” emri doğruya iletici değildi. (11/97)         

*** 

120- … o “öz-Gönderilmişlerin ” haberlerinden … (11/120)       
=======    
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O halde, şimdi yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki Ayetlerde böylece anılmış olan bu  
“kovulmuş Kulunu,” ve de akabinde bu “gönderilmiş Kullarını” yine bu bağlamda bu en kritik 
ve temel bu Ayetlerdeki (=74/28-30) bu apaçık ve mutlak direktifi doğrultusunda, Tablomuzda           
o alt bölgeye, o sol tarafta & o sağ tarafta, aynen şöylece yerleştireceğiz burada yine, en son 
olarak:   

 

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

   Firavun (3)              el-Rusul (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 “11.” Sure/Bölümde yüce Rabbimiz tarafından              
en başta burada böylece anılmış olan tüm bu “gönderilmiş Kullarının” (=11/1-123) 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 “5” 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:    

 

el-Đnsan (1)     &   Musa (3)                                

Đshak (2)     &   Hud/Huden (5)          

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

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

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

    

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 adi bir “Zorba,” ve diğeri ise                        
Al-lahın şerefli “Gönderilmişleri” olduklarından ötürü)-- bu açıdan böylelikle mutlak “hakir,” veya “ekstra” 
konumda kalacak olan bu “kovulmuş Kulun,” ve de “gönderilmiş Kulların:”  

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

  Firavun         el-Rusul                                                                   

orada bu nedenle bu ilahi Söküp-Atıcı (=Sekar) sistem tarafından, her iki tarafta, yüce Rabbimizin emriyle, böylece 
mutlak bir tarzda dışlanacağını veya hariç bırakılacağını; ve bunun akabinde ise, bu ilahi Sistemin bize az önce 
gördüğümüz Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “11.” Sure/Bölümdeki tüm bu “gönderilmiş Kulların” herbirini 
böylece o toplam tam “5” 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,  

 



Nefes Kesici Mucize          11   
_____________________________________________________________________________________________        

 

= 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 “Nefes Kesici 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            

      el-Đnsan (1)            64       136           Musa (3)      
           

      Đshak (2)            17         7            Hud/Huden (5)  
              

      Salih/Salihen (4)            9        69            Đbrahim  (4)   
        

      Lut/Luten (5)           27        43            Nuh/Nuhen (8)    
                 

      Yakup (1)            16        11            Şuayb/Şuayben (4) 
             

    _____________        _____________                             

   133      266               

    19x…         19x…                                                      

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

       Firavun (3)              74         20            el-Rusul (1)    
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** Đlk olarak, burada dikkat edip şunu açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz böylece bu                
--(ilkin, o sol tarafta yukarıdan ikinci sırada yer alması gereken)--                       

“Nuh/Nuhen”            

ile, --(ilkin, o sağ tarafta aşağıdan ikinci sırada yer alması gereken)--    

“ Đshak”  

isimlerinin yerini böylece, yine yüce Rabbimizin bu husustaki bu en Bilge ve hikmetli direktifi                 
(=16/101-102) doğrultusunda böylece tam paralel ve Simetrik bir tarzda özel olarak değiştirdik, en başta.   
O halde, şimdi burada bu bağlamda bundan önceki “Nefes Kesici Bir Mucize 1” dosyasında da bu                                                                          
--(ilkin, o sağ tarafta yukarıdan ikinci sırada yer alması gereken)--                           

“Lut/Luten ”     

ile, --(ilkin, o sol tarafta aşağıdan ikinci sırada yer alması gereken)--    

“Harun”  

isimlerinin yerini de böylece, yine yüce Rabbimizin bu husustaki bu en Bilge ve hikmetli direktifi                 
(=16/101-102) doğrultusunda --buna burada böylece tam “zıt” bir biçimde olmak kaydıyla,                            
mükemmel bütünleyici-- böylece yine tam paralel ve Simetrik bir tarzda özel olarak değiştirmiş 
olduğumuzu da mutlak olarak hatırlamalıyız böylece, en başta! 

** Đkinci olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, burada biz yüce Rabbimizin                    
tüm o “gönderilmiş Kullarını” bu en özel “11.” Sure/Bölümde içlerinde “ilk” olarak anılmış oldukları                  
o Ayet numaraları itibarıyla, en baştan en sona kadar, böylece tam sıralı bir şekilde hesaba almaktayız.                
Bundan önceki “Nefes Kesici Bir Mucize 1” dosyasında ise, yüce Rabbimizin tüm o “gönderilmiş 
Kullarını” o en özel “7.” Sure/Bölümde içlerinde “son” olarak anılmış oldukları o Ayet numaraları 
itibarıyla, en baştan en sona kadar, böylece tam sıralı bir şekilde hesaba almıştık, yine --buna burada 
böylece tam “zıt” bir biçimde olmak kaydıyla, mükemmel bütünleyici-- böylece yine tam paralel ve 
Simetrik bir tarzda olarak, yüce Rabbimizin emriyle, en başta! (O halde, bu hususta, lütfen, şimdi bkz. 
“Nefes Kesici Bir Mucize 1” dosyasında, sh. 6, ve yukarıda da sh. 5)             

** Üçüncü olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, biz burada --(yani bu                    
“Nefes Kesici Bir Mucize 2” dosyasında)-- yukarıdaki Tablomuzda    

             “el-Đnsan” (o üst bölgede)                                                  

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

“el-Rusul” (o alt bölgede);    

olarak yerleştirdik; 
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ve bundan önceki --(“Nefes Kesici Bir Mucize 1” dosyasında)-- oradaki Tablomuzda ise  

“el-Resul” (o üst bölgede)                                                  

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

            “el-Şeytan” (o alt bölgede);   

olarak yerleştirdik, yine --buna burada böylece tam “zıt” bir biçimde olmak kaydıyla, mükemmel 
bütünleyici-- böylece yine tam paralel ve Simetrik bir tarzda olarak, yüce Rabbimizin emriyle, en başta!     
Ve orada “el-Resul” ifadesi böylece “ferdi/bireysel” olarak bu “Metine” (7/157 = 183),     
ve “el-Şeytan” ifadesi böylece “ferdi/bireysel” olarak o “Đblise” (7/20 = 11);      
ve burada ise “el-Rusul” ifadesi böylece “toplu/kolektif” olarak buradaki tüm bu “Elçilere” (=11/120),   
ve “el-Đnsan” ifadesi böylece “toplu/kolektif” olarak buradaki tüm bu (kötü, veya iyi) “Đnsanlara” 
(=11/9-11) bir atıftır, en başta.                                                 

** Dördüncü olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda               
yüce Rabbimizin tüm o “gönderilmiş Kulları” bu en özel 11. Sure/Bölümdeki bu en özgün “geçiş sayıları” 
(=parantez içinde belirtilen o küçük rakamlar) itibarıyla mükemmel bir sıra ve düzen içinde yer 
almaktadırlar, yüce Rabbimizin bu en Bilge ve hikmetli planıyla burada; bundan önceki --(“Nefes Kesici 
Bir Mucize 1” dosyasında)-- ise yüce Rabbimizin tüm o “gönderilmi ş Kulları” --buna burada böylece yine 
mutlak “zıt” bir biçimde olmak kaydıyla, mükemmel bütünleyici bir tarzda-- o en özel 7. Sure/Bölümdeki                       
o en özgün “gramatik formları” itibarıyla mükemmel bir sıra ve düzen içinde yer almaktadırlar,                      
yüce Rabbimizin bu en Bilge ve hikmetli planıyla yine orada, en başta!      

** Beşinci olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, buradaki --(bu “Nefes Kesici            
Bir Mucize 2” dosyasında)-- yukarıdaki Tablomuzda yüce Rabbimizin tüm o “gönderilmiş Kullarının” 

tüm Kuran-Haber boyunca toplam “geçiş sayıları” böylece o sol tarafta “133” ve o sağ tarafta “266” 
vermektedir; çünki o sol tarafta böylece içinde hem o kötüleri, ve hem de iyileri barındıran “el-Đnsan” 
(=11/9-11) ifadesi de mevcutken, o sağ tarafta ise sadece ve hep iyiler olan “el-Rusul”                                    
(=öz-Gönderilmişler) bulunmaktadır, en başta.                 
Ve bundan önceki --(o “Nefes Kesici Bir Mucize 1” dosyasında)-- oradaki o Tablomuzda ise                                
yüce Rabbimizin tüm o “gönderilmiş Kullarının” tüm Kuran-Haber boyunca toplam “geçiş sayıları” 

böylece o sol tarafta “190” ve o sağ tarafta da yine aynen “190” vermekte idi; çünki orada o sol                 
tarafta da ve o sağ tarafta da sadece ve hep iyiler olan “el-Rusul” (=öz-Gönderilmişler) bulunmakta idi, 
yüce Rabbimizin bu en Bilge ve hikmetli takdiriyle burada da, en başta!               
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** Son olarak, burada şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yüce Rabbimiz buradaki tüm bu Ayetlerde: 

=======             

59- Muhakkak, Biz Nuhu kendi kavmine “gönderdik” (=erselna), … (7/59)      

65- Ve Ad (halkına da) kardeşleri Hudu --“gönderdik” (=erselna), … (7/65)     

73- Ve Semud (halkına da) kardeşleri Salihi --“gönderdik” (=erselna), … (7/73)     
.………. 

25- Ve muhakkak, Biz Nuhu kendi kavmine “gönderdik” (=erselna), … (11/25)       

50- Ve Ad (halkına da) kardeşleri Hudu --“gönderdik” (=erselna), … (11/50)         

61- Ve Semud (halkına da) kardeşleri Salihi --“gönderdik” (=erselna), … (11/61)      
……….                

======= 

bu her iki en özel ve kritik Bölümde/Surede de böylece bu tamamen aynı/benzer ifadeleri birçok kez 
kullanarak bize böylece bu açıdan bu en özel ve kritik “7.” ve de “11.” 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 zaten böylelikle de 
açıkça işaret etmiş olmaktadır, en baştan!          
O halde, işte, yüce Rabbimiz akabinde şimdi bize ilkin bu açıdan o en özel ve kritik “7.” Bölümde/Surede 
böylece anmış olduğu tüm bu “gönderilmiş Kulları” üzerindeki o “19” kodlu, harikulade “Simetrik 
Mucizeyi” (oradaki o Tablomuzda toplam tam “5” çiftten oluşmak üzere) (bunun için, lütfen, şimdi                  
en başta tekrar bkz. “Nefes Kesici Bir Mucize 1” dosyası; sh. 13),                                                                     
ve sonra bu en özel ve kritik “11.” Bölümde/Surede böylece anmış olduğu tüm bu “gönderilmiş Kulları” 
üzerindeki bu “19” kodlu, harikulade “Simetrik Mucizeyi” (yine buradaki bu Tablomuzda da yine aynen 
toplam tam “5” çiftten oluşmak üzere; sh. 12) 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) daha bahşetmiş bulunmaktadır, o büyük ve eşsiz Lütfu ve 
Rahmetiyle burada da yine böylece, en başta! (=bkz. Kuran-Haber 57/28)                          
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O halde, şimdi burada Kuran-Haberdeki bu en kritik ve önemli Ayeti de (=2/106) bu bağlamda  
şöylece ve açıkça görelim, birlikte:  

=======             
106- Biz ne zaman bir “Đşareti” (=yani burada “Kelimeyi”) --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda                        
o alt bölgede, böylece o sol tarafta-- iptal etsek,              
veya onu --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda o alt bölgede, böylece o sağ tarafta-- terk ettirsek,   
--şimdi, 19 kodlu o Tablolarda o üst bölgede, o sol tarafta-- onlardan “daha hayırlısını” 
(=bihayrin minha), veya da --o sağ tarafta böylece-- tam “dengini/benzerini” (=misliha) getiririz!  
Öyleyse, bilmedin mi, şüphesiz Al-lah her istem üzerinde --burada özellikle ve en başta,            
böylece Matematiksel açıdan-- tam Ölçendir! (2/106)          
=======   

O halde, şimdi burada bu “Nefes Kesici Bir Mucize 2” dosyasında da böylelikle ve açıkça tekrar 
tanık olduğumuz üzere, yüce Rabbimiz burada o “kovulmuş Kulu” (=yani “Firavunu ”)                    
şimdi, 19 kodlu o Tablolarda o alt bölgede, o sol tarafta böylece kati bir şekilde iptal ettiğinde, 
bundan mutlak “daha hayırlılarını” (=yani o üst bölgede, o sol taraftaki o herbir “Resulünü”)  
mükemmel ve en Üstün bir tarzda zaten halihazırda böylece getirip yerleştirmiş bulunmaktadır, 
en baştan beri; ve yine yüce Rabbimiz burada o “gönderilmiş Kullarını” (=yani “el-Rusulu”)                                        
şimdi, 19 kodlu o Tablolarda o alt bölgede, o sağ tarafta bize böylece yasal olarak terk 
ettirdiğinde, bunların tam “denklerini/benzerlerini” (=yani o üst bölgede, o sağ taraftaki o herbir 
“Resulünü”) mükemmel ve en Adil bir tarzda yine halihazırda böylece getirip yerleştirmiş 
bulunmaktadır, en başta! (O halde, bu hususta yine bunun tam aynısı bir duruma (yani                          
“19” kodlu o Tablolarda, o alt bölgede, o sol tarafta iptal edilmiş/olumsuz bir “Đşarete,” ve o sağ 
tarafta ise terk ettirilmiş/olumlu bir “Đşarete”) açıkça tanık olmak için, lütfen, şimdi “Müthiş Bir 
Mucize” dosyasında, sh. 11i de muhakkak görmeliyiz yine, en başta!)     
(*Ve akabinde, bu hususta daha detaylı, tüm o en temel ve ana bilgileri de en kolay bir tarzda               
ve apaçık bir şekilde kavramak için, lütfen, şimdi o “Muazzam Bir Mucize 2” dosyasında,                  
sh. 16-18i de muhakkak görmeliyiz, en ilkin.)  
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O halde, burada şimdi hz. Davud ve de hz. Muhammedin (ikisinin 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 (Mesih ve                
Mehdi) torunları bu “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 ismi/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 “19” kodlu o Tablolardaki o --sollu & sağlı-- şahane 
dizilimleriyle de, böylece)-- selamlarız!           

(Mezmurlar-Zebur 118/19-26)           

*******                                                                          
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=======             
1- Hz. Davud (a.s.) şöyle haber verdi: Ey RAB, Đlahımız, Đsmin ne yücedir tüm yeryüzünde! 
Senin --“19” kodlu-- o “Đzzetin” (hem de) tüm göklerin üzerinde okunmaktadır! (O halde,                            
bu hususta lütfen, şimdi o “Evrensel Muhteşem Mucizeler” dosyasını da muhakkak görmeliyiz, 
en başta!)    

2- (Ey RAB), işte, Sen o “çocukların” ve “bebelerin” sesiyle Set çektin (tüm) hasımlarına,                          
--işte şimdi, burada “19” kodlu o  Tablolarda, böylece o alt bölgede, o sol tarafta-- o “Düşmanı,” 
ve --o sağ tarafta da-- o “Garezciyi” (böylece) hezimete uğratmak üzere! (O halde, bu hususta 
lütfen, şimdi yine en başta bkz. “Nefes Kesici Bir Mucize 1” dosyasında, sh. 13, 21)  

3- Ben (şimdi) Senin o “ellerinle” (=Simetrik bir tarzda, o büyük “maharetinle, kudretinle” 
anlamına gelen mecazi bir ifadedir; bkz. Kuran-Haber 38/75 & 51/47) yarattığın o göklere, oraya 
yerleştirdiğin o aya ve yıldızlara baktığımda (sorarım kendime):  

4- Đşte,    

“o Đnsan”  

nedir ki, Sen --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu  o Tablolarda da, o sol tarafta-- onu böylece 
andın, ve  

“o Adem soyu”  

nedir ki, Sen (bundan önceki o “Nefes Kesici Bir Mucize 1” dosyasında) --o sağ tarafta da-- onu 
böylece gözettin!    

5- Sen onu (=tüm Đnsan soyunu) (en ilkin) o Meleklerden (yer bakımından) birazcık aşağı kıldın; 
fakat (akabinde) onu --işte, şimdi burada  “19” kodlu  o Tablolarda da, o sol tarafta böyle-- 
“Şeref,” ve --o sağ tarafta da böyle-- “Onur”  ile taçlandırdın!      

(Mezmurlar-Zebur 8/1-5)             
=======     

 

 

 

 



Nefes Kesici Mucize          19   
_____________________________________________________________________________________________        

 

*******                                                                                                                                        
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 iletilmiş olan: Kuran, A. Đmran 81 = Ahzap 7-8 Ayetleri, ve akabindeki tüm o ilgili                             
en 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.) o vakit Medineye vardığında, oradaki yahudilerin “Aşure” (=yani 
Muharrem ayının “10.”) gününde oruç tuttuklarını gördü. Onlar şöyle diyorlardı: Çünki bu,                 
Allahın --öyleyse işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da, o üst bölgede,  

     --o sağ tarafta-- 

              “Musayı” 

(işte, şimdi orada böylece de) kurtarıp, --o alt bölgede, 

           --o sol tarafta-- 

   “Firavun ” ve adamlarını  

(işte, şimdi böylece de) boğduğu büyük bir gündür! Bunun için, hz. Musa bu günde Allaha 
şükretmek için oruç tutardı. Bunun üzerine, hz. Muhammed (a.s.) şöyle dedi: Ben 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, böylece             
bu en özel bağlamda)-- “Musaya” sizden daha yakınım! Ve akabinde, hz. Muhammed (a.s.) bu 
günde oruç tuttu, ve (orada tüm o kendi sahabelerinin de bu günde) oruç tutmalarını tasvip etti. 

(Buhari’den) 
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2- Ebu Hureyre şöyle rivayet etti: Hz. Muhammed (a.s.) her “Cuma” (=Arapçada, özellikle 
“Toplanıp Biraraya Gelme” anlamındadır) Günü sabah namazında şunu okurdu:    
--öyleyse işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da, o üst bölgede, o sol taraf & o sağ taraf 
için--                                                                               

“E”lif (=böylece bu harfle başlayan                           
“Đ”brahime),  

“L ”am (=böylece bu harfle başlayan                                                           
“L ”uta),  

“M ”im (=böylece bu harfle başlayan                           
“M ”usaya) dair de böylelikle                           
en hikmetli bir atıftır şimdi yukarıda,  

bir Tenzildir …, ve akabinde de   

“Uzun bir vakit geçmedi mi --öyleyse işte, şimdi yine yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da, o üst 
bölgede, o sol tarafta--  

    “el-Đnsan”  

üzerine …   

(Buhari’den)            
======= 

**(Ve burada, hz. Muhammedin (a.s.) hayatı boyunca Namazlarını sadece ve özellikle ardarda 
tam “19” gün hızlandırıp vurgulayarak, ve Mekkedeki o putperest ve saldırgan Araplara karşı 
tam “19” gazaya iştirak ederek (bkz. Buhari), böylece bu iki “19” sayısını --yukarıdaki 
Tablolarda, o sol taraf için & o sağ taraf için-- uzun zamandır beklenen Mehdi torunu bu “Misak 
Elçisi/MESAJIna” böylece de tam destek vermek üzere, en baştan beri böylelikle, yüce Al-lahın 
emriyle, en hikmetli bir tarzda özel olarak miras bırakmış olduğunu da mutlak hatırlayıp              
idrak etmeliyiz yine, en ilkin.)  
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O halde, son olarak, şimdi burada Kuran-Haberde bu bağlamda bu en kritik ve temel Ayetleri de 
şöylece ve açıkça görelim, birlikte: 

=======               
17- (Böyleleri şu inançlı kimse gibi olur mu): Rabbinden bir “Açık Belge” (=buradaki                         
“19” kodlu, bu “Simetrik Mucizeye” dair en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada 
böylece ve özellikle en özgün bir “Açık-Belge” (=Beyyinetun) olarak da nitelendirilmiş olan,  
en başta; 6/157 = 74/30-31) üzerinedir, ki O'nun (katından gönderilmiş) bir “Tanık” (=buradaki 
uzun zamandır beklenen ve özlenen bu “Misak Elçisi/MESAJI na” bir atıftır) onu (şimdi tüm 
insanlığa burada böylece) aktarmaktadır! Bundan önce de 

 --buradaki o sol tarafa dair--       --buradaki o sağ tarafa dair-- 

bir “Kılavuz,”     ve bir “Rahmet”  

olarak Musa'nın kitabı var! (O halde, bu hususta lütfen, şimdi o “Nefes Kesici Bir Mucize 1” 
dosyasında, sh. 18i ve akabinde “Musa Peygamberin Sözleri” dosyasını da tümüyle ve muhakkak 
görmeliyiz, en başta!) Đşte, onlar buna inanmaktadırlar. Gruplardan bunu inkar edenin son varış 
yeri ise ateştir. O halde, sen bundan yana asla kuşkuya düşme; çünki şüphesiz bu, Rabbinden bir 
“Gerçektir ” (=buradaki “19” kodlu, o “Simetrik Mucizeye” dair en özel bir atıftır, yüce 
Rabbimiz tarafından burada böylece ve özellikle en özgün bir “Gerçek” (=el-Hak) olarak da 
nitelendirilmiş olan yine, en başta; 39/23, 41 = 74/30-31) ama insanların çokları (yine de 
henüz/hala) inanmıyorlar! 

18- Yalan düzerek Al-laha iftira edenden daha zalim kim var? Onlar Rablerine arz edilecekler, 
ve tanıklar (orada) diyecekler: Đşte, Rableri hakkında yalan uyduranlar bunlardır! Öyleyse                
Al-lahın laneti o zalimler üzerinedir! 

19- Onlar ki, Al-lahın --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- yolundan 
“alıkoyuyorlar,” ve --o sağ tarafta da-- onu “çarpıtmak” istiyorlar! Ve onlar o “sonraki zaman” 
(=içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Gün: yani BinYıllık (22/47) bu “son zamana,” ve 
akabinde o ebedi “ahiret zamanına” dair de bir atıftır burada böylece yine, en başta; 6/92) 
hakkında inkarcılardır!           
20- Bunlar yeryüzünde (Al-lahı) asla aciz bırakmazlar, ve (sonunda) onları Al-lahın (azabına) 
karşı (koruyabilecek) hiçbir dostları da yoktur. Onlara --(işte, şimdi burada derhal tevbe edip                   
--daha sonra vakit artık böylece çok geç olmuş olmadan; 4/17-18-- şimdi en kısa bir zamanda 
böylece ve doğrulukla derhal yüce Al-laha dönmedikleri takdirde; 3/88-89)-- azap kat kat 
verilecektir. Çünki onlar --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafı-- “i şitmeye” 
(dahi) tahammül edemiyorlardı, ve --o sağ tarafı da-- asla “görmüyorlardı!” 
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21- Đşte bunlar benliklerini hüsrana uğratanlardır, ve uydurmakta oldukları şeyler de kendilerini 
bırakıp kaybolacaktır. 

22- Hiç kuşku yok ki, bunlar ahirette --(işte, şimdi burada yine derhal tevbe edip --daha sonra 
vakit artık böylece çok geç olmuş olmadan; 4/17-18-- şimdi en kısa bir zamanda böylece ve 
doğrulukla derhal yüce Al-laha dönmedikleri takdirde; 3/88-89)-- en çok kayba uğrayanlar 
olacaklardır! 

23- Şüphesiz, iman edip “Uzlaştırıcılıklar ” için çalışanlar (=buradaki “19” kodlu, bu “Simetrik 
Mucizelere” dair en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve özellikle                   
“Uzlaştırıcılıklar ” (=el-Salihat) için çalışmak olarak da nitelendirilmiş olan yine, en başta;                 
2/25-26 = 74/30-31) ve Rablerine içtenlikle yönelenlere gelince, onlar cennet halkıdırlar, orada 
sürekli kalacaklardır!  

24- Bu iki topluluğun durumu --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafa & o sağ 
tarafa karşı-- “kör ” ve “sağır ,” ve --o sol tarafı & o sağ tarafı-- “gören” ve “işiten” (farkı) 
gibidir! Örnekçe bu ikisi hiç denk olabilirler mi? Öyleyse hala “Anış” (=buradaki “19” kodlu,  
bu “Simetrik Mucizeye” dair en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve 
özellikle en özgün bir “Anış” (=Zikr ) olarak da nitelendirilmiş olan, en başta; 39/23 = 74/30-31) 
almayacak mısınız?    

(Kuran-Haber 11/17-24) 

 

103- O “sonraki zamanın” (=içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Gün: yani BinYıllık (22/47)  
bu “son zamana,” ve akabinde o ebedi “ahiret zamanına” dair de bir atıftır burada böylece yine,                      
en başta; 6/92) azabından korkan için bunda kesin bir Đşaret vardır! O, (tüm) insanların --işte, 
şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol taraftan ötürü de-- kendisinde toplanacağı bir 
gündür; ve --o sağ taraftan ötürü de-- o, (böylece) tanık olunacak bir gündür! 

104- Biz onu sayılı bir sürenin dışında ertelemeyiz. 

105- Bunun geleceği günde, O'nun izni olmaksızın, hiç kimse söz söyleyemez. Artık (o vakit) 
onlardan kimi bedbaht, ve (kimi de) bahtiyardır. 

106- Bedbaht olanlar ateştedirler, onlar için orada --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda,  
o sol tarafı böyle cahil ve zorbaca inkar ettikleri takdirde; 22/72-- bir “kahroluş,” ve --o sağ tarafı  
böyle cahil ve zorbaca inkar ettikleri takdirde; 22/72-- bir “hıçkırış” (olacaktır)! 
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107- Onlar, gökler ve yer daim olduğu sürece, orada --(yine bu takdirde/bundan ötürü; 6/27-28)-- 
sürekli kalacaklardır; ancak Rabbinin dilediği (olur). Şüphesiz Rabbin, gerçekten dilediğini 
Yapandır! 

108- Bahtiyar olanlar da (11/23), artık onlar cennettedirler. Gökler ve yer daim olduğu sürece, 
orada --(bu takdirde/bundan ötürü; 7/206)-- sürekli kalacaklardır; ancak Rabbinin dilediği (olur). 
(Đşte bu), kesintisi olmayan bir Lütuftur! 

(Kuran-Haber 11/103-108) 

 

120- Ve tüm o “Gönderilmi şlerin ” (=şimdi özellikle buradaki bu en özel “11.” Bölümde/Surede 
anılmış olan o “Musa,” ve “Đshak,” ve “Hud,” ve “Salih,” …) haberlerinden sana (böylece) 
anlatıyoruz, ta ki bunlarla senin kalbini (böylece) güçlendirip sağlamlaştırmak üzere!   
(Çünki) işte, bunun içinde sana o “Gerçek” (=buradaki “19” kodlu, o “Simetrik Mucizeye” dair 
en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve özellikle en özgün bir “Gerçek” 
(=el-Hak) olarak da nitelendirilmiş olan yine, en başta; 39/23, 41 = 74/30-31) gelmiştir; ve 
inananlar için --şimdi, yukarıda o sol tarafta, böylece-- bir “Öğüt,” ve --o sağ tarafta da,  
böylece-- bir “Anışlık” (olarak)! 

121- O halde, (hala) iman etmeyenlere de ki: Öyleyse, kendi durumunuza göre çalışın; elbette               
biz de --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da, böylece-- çalışacağız! 

122- Ve gözleyip durun; gerçekten biz de --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da,                 
o sağ tarafta da, böylece de-- gözleyeceğiz! (=44/10-16 & …) 

123- Göklerin ve yerin görünmezi Al-lahındır, bütün işler O'na döndürülür. Öyleyse --işte, şimdi 
burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta da böylece-- O'na hizmet et, ve --o sağ                 
tarafta da böylece-- O'na güven! Ve Rabbin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir (10/61). 

(Kuran-Haber 11/120-123)           
========== 
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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-yedinci                                           
en özgün ve harikulade bu --ikinci-- “Nefes Kesici” 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              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


