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     KURAN-HABER’DE ANA “RENKLER” 

Burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde en Bilge ve hikmetli bir tarzda anılmış olan 
tüm o ana “Renklerin” sonuçta yine böylece bize nasıl “19” kodlu, en muazzam bir “Simetrik 
Planlama” (=74/26-31) sunacak şekilde böylelikle en Üstün ve kudretli bir tarzda anılmış 
olduğuna hayranlıkla tanık olacağız, birlikte.  

O halde, burada şimdi, Kuran-Haberde yüce Rabbimiz tarafından böylelikle en Bilge ve hikmetli 
bir tarzda anılıp zikredilmiş olan tüm o ana “Renkleri” aşağıda tüm Kuran-Haber boyunca                    
--Bölüm/Ayet numaralarıyla-- böylece birer birer görelim, en ilkin:  

 

Siyah (=elesvedu, sudun, esveddet, tesveddu, musvedden, musveddetun)                    
böylece toplam 7 kez anılmış 

2/187  3/106  35/27  43/17        
3/106    16/58  39/60 

Beyaz (=elebyedu, beydau, biydun, ebyeddet, tebyeddu)        
böylece toplam 11 kez anılmış 

2/187   7/108  26/33  35/27        
3/106   12/84  27/12  37/46        
3/107  20/22  28/32 

 

Yeşil (=elehdaru, hudru, hudren, hadıren, muhdarreten)                     
böylece toplam 8 kez anılmış 

6/99    12/46  22/63  55/76        
12/43  18/31  36/80  76/21 

Sarı (=safrau, sufrun, musferren)                 
böylece toplam 5 kez anılmış 

2/69    39/21  77/33          
30/51  57/20 
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Ak  (=şeyben, şeybeten, şiyben)            
böylece toplam 3 kez anılmış   

19/4  30/54  73/17 

Mavi  (=zurkan)             
böylece toplam 1 kez anılmış   

20/102 

 

Pas-kara (=ehva)              
böylece toplam 1 kez anılmış    

87/5 

Gül-pembe (=verdeten)             
böylece toplam 1 kez anılmış     

55/37 

 

Kum-kırmızı  (=humrun)             
böylece toplam 1 kez anılmış     

35/27   

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

Koyu (=garabibu)              
böylece toplam 1 kez anılmış   

35/27 

Açık (=fakiun)             
böylece toplam 1 kez anılmış   

2/69 
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O halde, şimdi burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bu “19” kodlu, en muazzam “Simetrik 
Mucizeyi” böylelikle açıkça tarif edip netçe haber verdiği o en kritik ve temel Ayetleri peş peşe 
hatırlayalım aşağıda, şimdi bu bağlamda, şöylece: 

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

** Bu bağlamda, biraz sonra tüm bu ana “Renklerin” yüce Rabbimiz tarafından tüm Kuran-Haber boyunca nasıl 
böylelikle en Bilgece ve hesaplıca zikredilip, akabinde bunların tam karşılıklı olarak böylelikle benzeşmeli 
(=muteşabihen) toplam “5” mükemmel ikili /çift  (=mesaniye) halinde --elbette yine 19 kodu altında; (74/30)-- 
böylece nasıl en muazzam Simetrik bir tarzda planlanmış olduklarını, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından da,              
ve en net olarak yine göreceğiz, birlikte: 

Siyah                 &   Beyaz                                                                       
(=elesvedu)       (=elebyedu)        
(=sudun)     (=beydau)    
(=esveddet)       (=biydun)     
(=tesveddu)      (=ebyeddet)     
(=musvedden)      (=tebyeddu)     
(=musveddetun)                                              

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

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

 

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

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

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

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

                             tüm insanlık için.                                                                                                 

30-               Onun üzerinde (kodlanmıştır) “19!”  

 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o --(çünki bunlar Renk değil, ancak sadece oradaki o Renklerin tonunu bildiren 
ifadeler olduklarından ötürü)-- burada bu açıdan bariz şekilde farklı ve “kusurlu” konumda kalacak olan bu iki 
karşılıklı terimin:  

                 --------------------------------------          &              ---------------------------------------                                     
garabibu           fakiun                   
(=koyu)        (=açık)                                                              

orada bu nedenle bu ilahi Söküp-Atıcı (=Sekar) sistem tarafından, her iki tarafta, mutlak olarak böylece 
dışlanacağını ve eleneceğini ; ve bunun akabinde ise, bu ilahi Sistemin bize az önce gördüğümüz Kuran-Haberdeki 
tüm o ana “Renkleri” o toplam “5” mükemmel 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 hepsi 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 (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 kuşku duymasınlar,  
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= ama --bunların arasında-- o kalplerinde bir hastalık olanlar ve o (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 Öğütseldir (=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 çok yakın ve kesin ilişkiyi, burada yüce Rabbimiz tarafından bunların içinde özel olarak kullanılıp 
kuvvetle vurgulanmış olan bu Öğüt (=Zikr), ve Öğütsel (=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” işaret edip haber verdiğini buradan da                   
en açık ve net bir şekilde idrak edebilmiş olmalıyız yine, en ilkin. (lütfen, bu bağlamda şimdi, ayrıca ve yine bkz. 
Kuran-Haber 39/23 = 74/26-31)                                                                                                                                          

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

 

O halde, yukarıda artık Kuran-Haberdeki bu en kritik ve temel Ayetleri tekrar böylece birarada 
hatırlayıp, bu bağlamda da böylelikle ve netçe idrak ettikten sonra, şimdi artık yüce Rabbimize 
ait bu “19” kodlu, en muazzam “Rengarenk Mucizeyi” de, bir sonraki sayfamızda, yine                 
derhal ve en açık bir şekilde görüp derin bir saygı ve haşyet içinde tanık olmalıyız birlikte, 
şöylece:   
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               toplam       toplam                                                              
geçiş sayısı    geçiş sayısı                    

Siyah                      7    11    Beyaz                                
(=elesvedu)           (=elebyedu)      
(=sudun)         (=beydau)    
(=esveddet)           (=biydun)    
(=tesveddu)          (=ebyeddet)    
(=musvedden)         (=tebyeddu)   
(=musveddetun)  

Yeşil        8     5    Sarı                      
(=elehdaru)           (=safrau)   
(=hudru)           (=sufrun)   
(=hudren)          (=musferren)   
(=hadıren)             
(=muhdarreten)                                           

Ak        3     1    Mavi                              
(=şeyben)           (=zurkan)   
(=şeybeten)               
(=şiyben)  

Pas-kara       1     1    Gül-pembe              
(=ehva)         (=verdeten) 

Toz-kahve       0     1    Kum-kırmızı                
(=bunniy)           (=humrun) 

            ____________     ____________                                          

          19x…      19x…   

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

garabibu                   1     1    fakiun            
(=koyu)          (=açık)  
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** Burada, en ilkin dikkat edip şunu açıkça görmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda temel kural olarak 
daha “koyu” olan renkleri sol tarafa, ve “açık” olan renkleri sağ tarafa yerleştirmekteyiz; ancak orada               
tek istisna olarak tam orta sıradaki o daha “koyu” rengi (=yani mosmor “mavi;” 20/102) sağ tarafa, ve 
“açık” rengi (=yani ağarmış “ak;” 19/4) böylece o sol tarafa yerleştirebilmekteyiz, en hikmetli ve dengeli 
bir tarzda.    

** Đkinci olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça görmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda böylece yine 
bu konudaki bu en temel Ayetler (=74/28-30) gereği, o sol tarafta bu “garabibu” (=“koyu” siyah; 35/27) 
ve o sağ tarafta bu “fakiun” (=“açık” sarı; 2/69) --böylelikle tam paralel bir mantık içinde-- (herhangi bir 
Rengi değil, ancak böylelikle sadece tonunu bildirdikleri için) böylece doğrulukla “dışlandı” ve “elendi,” 
en baştan. (Bunun için, lütfen, şimdi hem de tekrar bkz. sh. 4)    

** Son olarak, burada dikkat edip şunu da mutlaka ve açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda,                  
Kuran-Haberde geçen tüm bu ana “Renklerin” --böylelikle o her iki tarafta da-- hem isim, hem de fiil 
formlarını --yine böylece her iki tarafta tam paralel, kusursuz ve çelişkisiz bir mantıkla hareket ederek-- 
doğrulukla hesaba alıyoruz, yine yüce Rabbimiz tarafından daha en baştan beri takdir edilmiş olan                        
tüm bu en temel, dosdoğru ve mükemmel Prensipler gereği. (Kuran-Haber 4/82 & 18/1-2 & 39/28)   
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O halde, şimdi burada, bu bağlamda Kuran-Haberdeki bu en kritik ve temel Ayetleri de şöylece 
görelim, birlikte: 

=======                                                                                                                                                  
120- Ve işte, sana tüm bu Elçilerin (=bu bağlamda, şimdi aşağıda böylece en ilkin hz. Musanın) 
haberlerinden aktardığımız (tüm bu hikayeler), böylece senin zihnini bunlarla --(burada böylece 
özellikle ve en başta bu “19” kodlu, “Simetrik Mucizeler” konusunda)-- güçlendirmemiz içindir.                                
Ve (çünki) işte, bunda sana Gerçek, ve bir Öğüt ve bir “Anışlık” (=burada böylece “19” kodlu, 
tüm o “Simetrik Mucizelere” bir atıftır yine, en başta: 74/26-31) geldi tüm inananlar için! 

(Kuran-Haber 11/120)  

*** 

12- (Ey Musa), öyleyse, haydi elini koynuna sok, kusursuz olarak --şimdi, böylece burada                   
19 kodlu o Tablolarda da, o sağ tarafta-- “Beyaz” çıkıversin!                                                                                       
Đşte bu, Firavun ve halkına olan “9” Đşaret (=lütfen, dikkat edelim ki, yukarıdaki 19 kodlu o 
Tablomuzda, --(orada “sıfır” veren o Toz-kahve hariç)-- hem de böylelikle tam “9” Renk 
mevcuttur!) içindedir. Gerçekten onlar, kalleşlik eden bir halktır.                                                                                           
13- Ama Đşaretlerimiz onlara, böylece gözler önünde sergilenmiş olarak gelince dediler: Bu, 
apaçık bir büyüdür!                                                                                                                                                      
14- Ve vicdanları kabul ettiği halde, --şimdi, yine burada böylece o sol tarafa karşı--“haksızlık,” 
ve --o sağ tarafa karşı-- “büyüklenme” ile bunları inkar ettiler. Artık sen, o bozguncuların                
nasıl bir sona uğradıklarına bir bak! 

(Kuran-Haber 27/12-14)                                                                                                                              
(=ve şimdiki zaman için, işte, yine bu durumda böylece yakında: 6/4-6)!   
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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 en temel                         
iki “Devasa” mucizevi Đlahi Mesajla birlikte, ve akabinde-- buradaki bu yirmi-üçüncü                                           
gayet kritik ve önemli bu muazzam “Rengarenk” 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 Türkler olmak üzere, dünya çapında Tüm Diğer 
Milletlerden) 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              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


