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         O “HAYVANLAR/KUŞLAR!” 

                     (6/38-39) 

Burada, yine Kuran-Haberde, yüce Rabbimizin bu kez de kudretiyle yaratmış olduğu tüm 

bu özgün “hayvanları,” ve “kuşları” (=dabbetin, ve tairin) ilkin nasıl burada böylece özel 

olarak anıp, böylelikle tümünü en Bilgece ve en Hikmetlice birer birer hatırlatmış olduğuna,                

ve akabinde bunları yine burada nasıl “19” kodu altında en harika bir tarzda, böylece yine 

karşılıklı, iki taraflı olarak, en mükemmel bir ölçüyle bu emsalsiz “şahane Planlaması” 

altında böylelikle tam olarak hesaplayıp kodlamış olduğuna büyük bir hayranlıkla tanık 

olacağız yine, birlikte.    

Yüce Rabbimiz burada, daha önceki tüm o dokümanlarımızda açıkça ve detaylıca tanık 

olduğumuz tüm o muhteşem Planlamalarında kullanmış olduğu, ve zaten O’nun bu 

mucizevi 19 kod & sisteminin baştan beri ve her daim böylelikle hiç değişmez vasfı olan                

bu en temel prensip ve kuralları (bu bağlamda, lütfen, tekrar Kuran-Haber 74/26-31 

Ayetlerini mutlaka hatırlayalım) buradaki bu benzersiz “şahane Planlamasında” da                         

yine aynen ve böylece kullanarak, böylelikle burada bize yine gayet kritik ve önemli                                    

şu Mesajları da, en sonunda, böylece ehemmiyetle hatırlatıp iletmiş olmaktadır:    

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

46- Onlara Rablerinin -bu- İşaretlerinden bir “İşaret” (=Ayetin; bu özel terim, daha önceki                               

tüm o dokümanlarımızda açıkça ve detaylıca tanık olduğumuz 19 kodlu tüm o muhteşem Planlamaların                        

herbirine de böylelikle --ayrı ve müstakil birer “Öğüt/Zikr,” ve dolayısıyla da birer “İşaret/Ayet” olarak--                             

atıf yapan en temel ve özel bir terimdir Kitapta böylece; 21/2 = 36/46 = 74/26-31) gelmiyor ki,                                    

--o inkarcılar (74/31)-- şimdi yine de derhal ondan yüz çeviriyorlar!                                                  

(Kuran-Haber 36/46) 

***** 

105- Ve işte, Biz -bu- “İşaretleri” (=elAyati; …… ) böylece planlayıp-sergiliyoruz; ama                             

--o inkarcılar (74/31)-- yine (sana) diyecekler: “Bunları ancak sen çalışıp-uydurdun!”                                                                                         

Ama işte, Biz onu böylece açıkça göstereceğiz --bunun ancak ve ancak yüce Al-lah’tan olabileceğini--

burada böylece hakkıyla akledip-bilebilecek insanlar için!                                                                

(Kuran-Haber 6/105)                                                                                  

====================       
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O halde, haydi burada şimdi, Kuran-Haberde yüce Rabbimiz tarafından özel olarak anılıp 

burada böylelikle en Bilgece zikredilmiş olan tüm bu “hayvanları,” ve “kuşları” (=dabbetin, 

ve tairin) aşağıda tüm Kuran-Haber boyunca --Bölüm/Ayet numaralarıyla-- böylece                       

ayrı ayrı görelim, en ilkin, birlikte:  

 

o Karga/lar (=el-Gurab)           

toplam 1 kez anılmış; 

5/31 

Karga/lar (=Gurab)            

toplam 1 kez anılmış; 

5/31 

o Sinek/ler (=el-Zubab)            

toplam 1 kez anılmış; 

22/73                                                

Sinek/ler (=Zubab)            

toplam 1 kez anılmış; 

22/73 

 

o Kurt/lar (=el-Zib)           

toplam 3 kez anılmış; 

12/13  12/14  12/17 

o Köpek/ler (=el-Kelb)            

toplam 1 kez anılmış; 

7/176 
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o Balık/lar (=el-Hut)            

toplam 3 kez anılmış; 

18/63   37/142   68/48 

o Örümcek/ler (=el-Ankebut)            

toplam 2 kez anılmış; 

29/41   29/41 

 

o Yaratık/lar (=el-Beriyyet)           

toplam 2 kez anılmış; 

98/6  98/7 

Yılan/lar (=Hayyet)             

toplam 1 kez anılmış; 

20/20 

 

Arslan/lar (=Kasveret)            

toplam 1 kez anılmış; 

74/51 

o Yırtıcı/lar (=el-Cevarih)           

toplam 1 kez anılmış; 

5/4 
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o D. Deve/ler (=el-Naket)            

toplam 3 kez anılmış; 

7/77  17/59  54/27 

D. Deve/ler (=Naket)             

toplam 4 kez anılmış; 

7/73     11/64   26/155   91/13 

Sivrisinek/ler (=Baudet)            

toplam 1 kez anılmış; 

2/26  

 

Sığır/lar (=Behimet)            

toplam 3 kez anılmış; 

5/1    22/28   22/34 

o Y. At/lar (=el-Safinat)            

toplam 1 kez anılmış; 

38/31 

 

o Buzağı/lar (=el-İcl)             

toplam 6 kez anılmış; 

2/51    2/92  4/153          

2/54    2/93    7/152 

Buzağı/lar (=İcl)              

toplam 4 kez anılmış; 

7/148   20/88            

11/69  51/26 
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o Maymun/lar (=el-Kıradet)           

toplam 1 kez anılmış; 

5/60 

Maymun/lar (=Kıradet)             

toplam 2 kez anılmış; 

2/65    7/166 

 

o İbibik/ler (=el-Hüdhüd)             

toplam 1 kez anılmış; 

27/20 

o Çekirge/ler (=el-Cerad)            

toplam 1 kez anılmış; 

7/133 

Çekirge/ler (=Cerad)             

toplam 1 kez anılmış; 

54/7 

 

o H. Deve/ler (=el-İşar)           

toplam 1 kez anılmış; 

81/4 

o Merkep/o Merkepler (=el-Himar/el-Hamir)         

toplam 3 kez anılmış; 

16/8    31/19   62/5 
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Merkep/Merkepler (=Himar/Humur)         

toplam 1 kez anılmış; 

74/50 

  

o Domuz/o Domuzlar (=el-Hınzir/el-Henazir)         

toplam 4 kez anılmış; 

2/173  5/60            

5/3    16/115 

Domuz/Domuzlar (=Hınzir/Henazir)           

toplam 1 kez anılmış; 

6/145 

o Kuş/o Kuşlar (=el-Tair/el-Tayr)          

toplam 15 kez anılmış; 

2/260   12/36  21/79  27/16  34/10      

3/49    12/41  22/31  27/17  38/19      

5/110  16/79  24/41  27/20  67/19 

Kuş/Kuşlar (=Tair/Tayr)           

toplam 5 kez anılmış; 

3/49    5/110   6/38  56/21   105/3 

 

o İnek/o İnekler (=el-Bakar/el-Baka-r)          

toplam 3 kez anılmış; 

2/70    6/144   6/146 

İnek/İnekler (=Bakarat/Bakara-t)          

toplam 6 kez anılmış; 

2/67    2/69  12/43          

2/68  2/71  12/46 



Şahane Mucize           7  

______________________________________________________________________________________________________________________________   

 

o Karınca/lar (=el-Neml)             

toplam 2 kez anılmış; 

27/18   27/18 

Karınca/lar (=Nemlet)             

toplam 1 kez anılmış; 

27/18 

 

o Yabani/ler (=el-Vuhuş)           

toplam 1 kez anılmış; 

81/5 

o Kelebek/ler (=el-Feraş)            

toplam 1 kez anılmış; 

101/4 

 

o Avcı/lar (=el-Sebuu)            

toplam 1 kez anılmış; 

5/3 

o Kurbağa/lar (=el-Defadiu)            

toplam 1 kez anılmış; 

7/133 
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o E. Deve/o E. Develer (=el-Cemel/el-Cimalet)         

toplam 1 kez anılmış; 

7/40 

E. Deve/E. Develer (=Cemel/Cimalet)           

toplam 1 kez anılmış; 

77/33 

o Böcek/ler (=el-Kummel)            

toplam 1 kez anılmış; 

7/133 

 

o Fil/ler (=el-Fiyl)            

toplam 1 kez anılmış; 

105/1 

o At/lar (=el-Hayl)             

toplam 3 kez anılmış; 

3/14  8/60  16/8     

At/lar (=Hayl)             

toplam 1 kez anılmış; 

59/6 
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o Canlı/o Canlılar (=el-Dabbet/el-Devabb)         

toplam 4 kez anılmış; 

8/22  8/55  22/18  35/28 

Canlı/Canlılar (=Dabbet/Devabb)          

toplam 14 kez anılmış; 

2/164   11/56  24/45  31/10  42/29      

6/38    16/49  27/82  34/14  45/4      

11/6  16/61  29/60   35/45 

o Katır/lar (=el-Bigal)            

toplam 1 kez anılmış; 

16/8 

 

o Sürü/o Sürüler (=el-İbil/el-Ebabil)          

toplam 2 kez anılmış; 

6/144  88/17 

Sürü/Sürüler (=İbil/Ebabil)           

toplam 1 kez anılmış; 

105/3 

o Arı/lar (=el-Nahl)                                    

toplam 1 kez anılmış; 

16/68 
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o Kuzu/lar (=el-Ganem)           

toplam 1 kez anılmış; 

6/146 

Kuzu/lar (=Ganem)             

toplam 1 kez anılmış; 

21/78 

o Varlık/lar (=el-Enem)            

toplam 1 kez anılmış; 

55/10 

   

o Davar/o Davarlar (=el-Naam/el-Enam)          

toplam 23 kez anılmış; 

3/14    6/136  10/24  22/28  25/44  42/11    

4/119   6/139  16/5  22/30  35/28  43/12    

5/1    6/142  16/66  22/34  39/6  47/12    

5/95  7/179  16/80  23/21  40/79 

Davar/Davarlar (=Naam/Enam)            

toplam 6 kez anılmış; 

6/138  6/138  6/138  25/49  26/133 36/71 

o Keçi/ler (=el-Maz)            

toplam 1 kez anılmış; 

6/143 
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Ejderha/lar (=Suban)             

toplam 2 kez anılmış; 

7/107  26/32 

o Hayatlı/lar (=el-Heyevan)            

toplam 1 kez anılmış; 

29/64 

 

o Büyükbaş/lar (=el-Budn)           

toplam 1 kez anılmış; 

22/36 

o Koyun/lar (=el-Dan)            

toplam 1 kez anılmış; 

6/143 

 

o Küçükbaş/lar (=el-Hedy)           

toplam 6 kez anılmış; 

2/196   2/196  5/97          

2/196   5/2  48/25 

Küçükbaş/lar (=Hedy)            

toplam 1 kez anılmış; 

5/95 

o Bıldırcın/lar (=el-Selva)            

toplam 3 kez anılmış; 

2/57  7/160  20/80 
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O halde, şimdi de burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bu mucizevi 19 kod & sistemini 

böylelikle açıkça tarif edip netçe haber verdiği o en kritik ve temel Ayetleri hatırlayalım 

aşağıda, şimdi bu bağlamda, en ilkin: 

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

38- Yeryüzündeki o her “hayvan” (=dabbetin), ve iki kanadıyla uçan o her “kuş” (=tairin),                      

böylece ancak sizin benzerleriniz olan topluluklardır.                                                                                               

Ve böylelikle, Biz o “Yazılı-Belgede” (=el-Kitab; bu özel terim aynı zamanda şimdi yine                                           

yüce Rabbimiz tarafından böylelikle daima mükemmel ikililer/eşler olarak ezelden yaratılıp planlanmış olan                  

19 kodlu bu muhteşem Planlamaların herbirine de böylece müstakil birer “Yazılı-Belge” olarak atıf yapan               

en temel ve özel bir göndermedir yine, en başta, burada: 39/23 = 74/26-31) böylece hiçbir şeyi ihmal 

etmedik! Sonra onlar da Rablerine döndürülüyorlar.   

39- Ama --yukarıdaki Ayette halihazırda böylece hikmetle işaret edildiği üzere, o “hayvanlar,” ve 

“kuşların” da yüce Rabbimiz tarafından ezelden beri böylece mükemmel ikililer/eşler olarak yaratılıp takdir 

edilmiş olacağı bu “Yazılı-Belgede” mevcut bu-- “İşaretlerimizi” yalanlayanlar ise, artık (buna 

karşı) sağır ve dilsizdirler, karanlıklar içindedirler!                                                                                                                    

Böylece, artık Al-lah kimi dilerse (bu konuda kendi hainliklerinden ötürü; bkz. 2/26-27) 

saptırır; ve kimi dilerse (bu konuda kendi samimiyetlerinden ötürü; bkz. 13/27) dosdoğru 

yol üzerinde kılar!   

(Kuran-Haber 6/38-39)         

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

O halde, şimdi de bu bağlamda, tüm bu “hayvanların,” ve “kuşların,” yüce Rabbimiz 

tarafından Kuran-Haberde nasıl böylelikle en Hikmetli ve en Hesaplı bir ölçüyle anılıp, 

sonuçta burada böylece bize bu toplam 23 mükemmel ikiliyi/çifti tam olarak verdiğini 

açıkça görelim birlikte, ilkin, şöylece:   

o Karga/lar      &   o Sinek/ler    

 (=el-Gurab)        (=el-Zubab)    

 Karga/lar      &   Sinek/ler    

 (=Gurab)        (=Zubab)   

o Kurt/lar      &   o Köpek/ler                                              

(=el-Zib)        (=el-Kelb)      

Kurt/lar      &   Köpek/ler     

(=Zib)       (=Kelb)    
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o Balık/lar       &   o Örümcek/ler                             

(=el-Hut)         (=el-Ankebut)                                   

Balık/lar       &   Örümcek/ler                       

(=Hut)       (=Ankebut)    

o Yaratık/lar       &   o Yılan/lar                                                              

(=el-Beriyyet)         (=el-Hayyet)       

Yaratık/lar       &   Yılan/lar                            

(=Beriyyet)          (=Hayyet)   

o Arslan/lar      &   o Yırtıcı/lar                      

(=el-Kasveret)        (=el-Cevarih)                          

Arslan/lar       &   Yırtıcı/lar                         

(=Kasveret)      (=Cevarih) 

o D. Deve/ler       &   o Sivrisinek/ler                                              

(=el-Naket)        (=el-Baudet)                                               

D. Deve/ler       &   Sivrisinek/ler       

(=Naket)          (=Baudet)                    

o Sığır/lar       &   o Y. At/lar                                         

(=el-Behimet)        (=el-Safinat)     

Sığır/lar       &   Y. At/lar     

(=Behimet)          (=Safinat) 

o Buzağı/lar       &   o Maymun/lar                        

(=el-İcl)         (=el-Kıradet)      

Buzağı/lar       &   Maymun/lar                        

(=İcl)           (=Kıradet)  

o İbibik/ler       &   o Çekirge/ler                             

(=el-Hüdhüd)        (=el-Cerad)        

İbibik/ler       &   Çekirge/ler      

(=Hüdhüd)          (=Cerad)    

o H. Deve/ler       &   o Merkep/o Merkepler                                                  

(=el-İşar)        (=el-Himar/el-Hamir)                             

H. Deve/ler       &   Merkep/Merkepler                      

(=İşar)         (=Himar/Humur) 

o Domuz/o Domuzlar      &   o Kuş/o Kuşlar                       

(=el-Hınzir/el-Henazir)       (=el-Tair/el-Tayr)        

Domuz/Domuzlar      &   Kuş/Kuşlar    

(=Hınzir/Henazir)         (=Tair/Tayr)    
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o İnek/o İnekler         &   o Karınca/lar       

(=el-Bakar/el-Baka-r)       (=el-Neml)      

İnek/İnekler          &   Karınca/lar      

(=Bakarat/Bakara-t)     (=Nemlet)   

o Yabani/ler          &   o Kelebek/ler                                 

(=el-Vuhuş)        (=el-Feraş)      

Yabani/ler          &   Kelebek/ler     

(=Vuhuş)        (=Feraş)    

o Avcı/lar          &   o Kurbağa/lar                                

(=el-Sebuu)       (=el-Defadiu)       

Avcı/lar          &   Kurbağa/lar       

(=Sebuu)         (=Defadiu)   

o E. Deve/o E. Develer         &   o Böcek/ler                                  

(=el-Cemel/el-Cimalet)       (=el-Kummel)                                                

E. Deve/E. Develer         &   Böcek/ler      

(=Cemel/Cimalet)         (=Kummel)    

o Fil/ler          &   o At/lar      

(=el-Fiyl)        (=el-Hayl)      

Fil/ler           &   At/lar                                                         

(=Fiyl)       (=Hayl)  

o Canlı/o Canlılar         &   o Katır/lar       

(=el-Dabbet/el-Devabb)       (=el-Bigal)                                          

Canlı/Canlılar          &   Katır/lar                                     

(=Dabbet/Devabb)         (=Bigal)    

o Sürü/o Sürüler         &   o Arı/lar        

(=el-İbil/el-Ebabil)       (=el-Nahl)                        

Sürü/Sürüler          &   Arı/lar                                             

(=İbil/Ebabil)      (=Nahl)   

o Kuzu/lar          &   o Varlık/lar       

(=el-Ganem)       (=el-Enem)       

Kuzu/lar          &   Varlık/lar       

(=Ganem)       (=Enem)    

 

 

  



Şahane Mucize           15  

______________________________________________________________________________________________________________________________   

 

o Davar/o Davarlar        &   o Keçi/ler                       

(=el-Naam/el-Enam)       (=el-Maz)     

Davar/Davarlar        &   Keçi/ler                       

(=Naam/Enam)           (=Maz)   

o Ejderha/lar         &   o Hayatlı/lar                                                                             

(=el-Suban)        (=el-Heyevan)                                             

Ejderha/lar         &   Hayatlı/lar       
(=Suban)      (=Heyevan)    

o Büyükbaş/lar        &   o Koyun/lar        

(=el-Budn)         (=el-Dan)                        

Büyükbaş/lar         &   Koyun/lar                                          

(=Budn)          (=Dan)    

o Küçükbaş/lar        &   o Bıldırcın/lar                             

(=el-Hedy)         (=el-Selva)                       

Küçükbaş/lar         &   Bıldırcın/lar                                                        

(=Hedy)          (=Selva)     
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====================                                                                                                                                           

23- Al-lah o en güzel Anlatıyı benzeşmeli (=muteşabihen) ikişerli/çifterli (=mesaniye)                             

--bu “hayvanları,” ve “kuşları” da şimdi böylece-- kapsayan bir “Yazılı-Belge” (=Kitab; ……) 

olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o toplam 46 tür özgün “hayvan,” ve “kuşun,” yüce Rabbimiz tarafından 

tüm Kuran-Haberde nasıl böylece en Bilge bir tarzda, en isabetli ve ölçülü sayılarda kullanılıp, akabinde 

bunların tam karşılıklı olarak --anlamsal, ve de yapısal açıdan-- böylelikle benzeşmeli (=muteşabihen) 

toplam 23 mükemmel ikili/çift (=mesaniye) halinde --elbette yine 19 kodu altında; (74/30)-- böylece nasıl 

harikulade bir şekilde planlanmış olduklarını, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından da, ve en net olarak  

yine göreceğiz, birlikte:    

 

o Karga/lar            &   o Sinek/ler   

 (=el-Gurab)       (=el-Zubab)   

 Karga/lar            &   Sinek/ler   

 (=Gurab)       (=Zubab)  

……            &     ……   

……            &     …… 

 

Rablerinden korkanların bundan ötürü derileri ürperir, sonra onların derileri ve kalpleri 

yatışır Al-lahın (bu) Öğütü (=Zikr) için!                                                                                                          

Bu, (aynı zamanda) Al-lahın İletisidir (=Huda), O bununla dilediğini doğruya                                    

iletir (=yehdi); fakat Al-lah kimi de (bu konuda o kendi hainliklerinden ötürü, yine;                       

2/26-27) saptırırsa (=yudlil), onlar için artık bir İletici yoktur!  

(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 orada böylece aslen o ortak koşucular tarafından türetilip 

uydurularak ortaya konulduklarından ötürü) şimdi bize burada da elbette --bu açıdan-- yine kesinlikle 

kusurlu ve “geçersiz” konumda kalacak olan bu toplam 4 çeşit “hayvanın”  

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

(=Bahiret)                   (=Saibet) 

                       (=Vasilet)                     (=Ham) 

orada bu nedenle bu ilahi Söküp-Atıcı (=Seqara) sistem tarafından, her iki tarafta, mutlak olarak böylece                                     

hemen dışlanacağını ve eleneceğini; ve bunun akabinde ise, bu ilahi sistemin bize az önce gördüğümüz                       

o toplam 23 mükemmel ikili/çift halindeki tüm o --bu açıdan-- tastamam ve geçerli “hayvanları,” ve “kuşları,”     

böylece tam ve mükemmel olarak --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 (bunu) inkarcılar için; ta ki (bununla)    

= o kendilerine Kitap verilmiş olanlar (=Yahudiler & Hristiyanlar & Araplar) yakinen 

inansınlar, ve inananlar inanç arttırsınlar, 

= o kendilerine Kitap verilmiş olanlar (=Yahudiler & Hristiyanlar & Araplar), ve inananlar                  

artık hiç kuşku duymasınlar, 
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= ama --bunların arasında-- o kalplerinde bir hastalık olanlar, ve (bunu) inkarcılar -yine- 

diyecekler: Acaba Al-lah bu “meselle” (yukarıda 26-30. Ayetlerde verilen o “mesel”)                                

-gerçekte- ne demek istiyor? İşte, 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 hiç kimse 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)   

** İlkin, biz buradaki bu kritik Ayetlerle (74/26-31) daha önce gördüğümüz o kritik Ayetler (6/38-39 & 

39/23) arasındaki çok yakın ve kesin ilişkiyi, burada yüce Rabbimiz tarafından bunların içinde özel olarak 

kullanılıp kuvvetle vurgulanmış olan, ilkin bu Yazılı-Belge (=Kitab), sonra 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 tüm bu en kritik 

ve temel Ayetlerle de bize esasen işin sonunda böylece yine burada o aynı mucizevi Şahane matematiksel 

Planlamayı işaret edip haber verdiğini buradan da açıkça idrak edebilmiş olmalıyız yine, ilkin. (lütfen,                          

bu bağlamda ayrıca muhakkak ve yine bkz. Öz-Haber 6/38-39 = 39/23 = 74/26-31)                                                                                   

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

 

O halde, yukarıda artık böylece Kuran-Haberdeki bu en kritik ve temel Ayetleri tekrar 

böylece birlikte hatırlayıp, ve bu bağlamda burada da böylelikle netçe idrak ettikten sonra, 

şimdi artık yüce Rabbimize ait bu 19 kodlu emsalsiz Şahane Mucizeyi de bir sonraki 

sayfamızda, yine derhal ve en açık bir şekilde görüp büyük bir hayranlıkla tanık olabiliriz, 

birlikte, şöylece:   
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        toplam                      toplam                                                         

geçiş sayısı                 geçiş sayısı     

o Karga/lar              1  1   o Sinek/ler                              
(=el-Gurab)            (=el-Zubab)     
Karga/lar             1     1   Sinek/ler     
(=Gurab)            (=Zubab)     

 

o Kurt/lar             3  1   o Köpek/ler                            
(=el-Zib)          (=el-Kelb)    
                    

o Balık/lar             3  2   o Örümcek/ler    
(=el-Hut)              (=el-Ankebut)                         

 

o Yaratık/lar           2  0   o Yılan/lar     
(=el-Beriyyet)             (=el-Hayyet)       
Yaratık/lar             0     1   Yılan/lar                       
(=Beriyyet)                (=Hayyet)      

 

o Arslan/lar            0  1   o Yırtıcı/lar                            
(=el-Kasveret)            (=el-Cevarih)                      
Arslan/lar             1  0   Yırtıcı/lar      
(=Kasveret)           (=Cevarih) 

  

o D. Deve/ler            3  0   o Sivrisinek/ler                           
(=el-Naket)            (=el-Baudet)       
D. Deve/ler             4     1   Sivrisinek/ler      
(=Naket)               (=Baudet)      
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o Sığır/lar              0    1   o Y. At/lar                                 
(=el-Behimet)            (=el-Safinat)                                  
Sığır/lar               3    0   Y. At/lar     
(=Behimet)                (=Safinat) 

  

o Buzağı/lar              6    1   o Maymun/lar                       
(=el-İcl)               (=el-Kıradet)                     
Buzağı/lar             4       2   Maymun/lar                          
(=İcl)                  (=Kıradet)                                                          

 

o İbibik/ler               1   1   o Çekirge/ler    
(=el-Hüdhüd)             (=el-Cerad)       
İbibik/ler                0      1   Çekirge/ler                     
(=Hüdhüd)                (=Cerad)   

 

o H. Deve/ler               1   3    o Merkep/o Merkepler   
(=el-İşar)             (=el-Himar/el-Hamir)                      
H. Deve/ler                0     1   Merkep/Merkepler   
(=İşar)            (=Himar/Humur) 

  

o Domuz/o Domuzlar             4              15   o Kuş/o Kuşlar                        
(=el-Hınzir/el-Henazir)          (=el-Tair/el-Tayr)       
Domuz/Domuzlar              1   5   Kuş/Kuşlar                     
(=Hınzir/Henazir)             (=Tair/Tayr)      

  __________________       __________________                                          

         19x…              19x…   
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o İnek/o İnekler      3       2   o Karınca/lar    
(=el-Bakar/el-Baka-r)            (=el-Neml)      
İnek/İnekler      6          1   Karınca/lar    
(=Bakarat/Bakara-t)            (=Nemlet)   

 

o Yabani/ler      1          1   o Kelebek/ler                           
(=el-Vuhuş)             (=el-Feraş)       

 

o Avcı/lar       1       1   o Kurbağa/lar    
(=el-Sebuu)           (=el-Defadiu)      

 

o E. Deve/o E. Develer    1         1   o Böcek/ler     
(=el-Cemel/el-Cimalet)           (=el-Kummel)                                 
E. Deve/E. Develer      1        0   Böcek/ler        
(=Cemel/Cimalet)                 (=Kummel)     

 

o Fil/ler       1       3   o At/lar     
(=el-Fiyl)            (=el-Hayl)      
Fil/ler       0       1   At/lar                     
(=Fiyl)            (=Hayl)  

    

o Canlı/o Canlılar     4       1   o Katır/lar    
(=el-Dabbet/el-Devab)           (=el-Bigal)        
Canlı/Canlılar                 14       0   Katır/lar      
(=Dabbet/Devab)              (=Bigal)   
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o Sürü/o Sürüler        2       1   o Arı/lar     
(=el-İbil/el-Ebabil)            (=el-Nahl)       
Sürü/Sürüler         1       0   Arı/lar      
(=İbil/Ebabil)               (=Nahl)   

    

o Kuzu/lar       1       1   o Varlık/lar                      
(=el-Ganem)           (=el-Enem)        
Kuzu/lar       1       0   Varlık/lar     
(=Ganem)           (=Enem)    

 

o Davar/o Davarlar                        23       1   o Keçi/ler    
(=el-Naam/el-Enam)             (=el-Maz)       
Davar/Davarlar                    6       0   Keçi/ler        
(=Naam/Enam)                  (=Maz)   

    

o Ejderha/lar      0       1   o Hayatlı/lar                              
(=el-Suban)            (=el-Heyevan)                                                                         
Ejderha/lar       2       0   Hayatlı/lar                    
(=Suban)         (=Heyevan)         

 

o Büyükbaş/lar      1       1   o Koyun/lar                         
(=el-Budn)              (=el-Dan)                                   

 

o Küçükbaş/lar      6       3   o Bıldırcın/lar                             
(=el-Hedy)              (=el-Selva)        
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Küçükbaş/lar     1       0   Bıldırcın/lar    
(=Hedy)                (=Selva)      

     __________________      __________________                                          

         19x…              19x…   

  

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

Mimlenmiş-Deve/ler   1       1     Salınmış-Davar/lar                        
(=Bahiret)         (=Saibet) 

 

Adanmış-Deve/ler      1         1   Korunmuş-Davar/lar  
(=Vasilet)          (=Ham) 
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O halde, şimdi de burada, şu ilgili en kritik ve temel Ayetleri de görelim birlikte, şöylece: 

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

103- Al-lah (şimdi, yukarıdaki o Tablo için de) kılmadı                                                                                                  

ne o “mimlenmiş-develeri” (=bahiretin), ne o “salınmış-davarları” (=saibetin),                                  

ve ne o “adanmış-develeri” (=vasiletin), ne de o “korunmuş-davarları” (=hamin);                                        

ve fakat (bu 19 kodlu muhteşem Planlamayı) inkar edenler böylece (şimdi bunları da              

o yukarıdaki Tablo için haksızca talep ederek) Al-lah adına yalan uyduruyorlar; ve onların 

çoğu akletmiyorlar! (Kuran-Haber 5/103)  

** Yüce Rabbimiz böylece yukarıda belirtilen bu dört çeşit (çünki orada böylece aslen o vakit                                                   

o ortak koşucular tarafından böylece türetilip uydurularak ortaya konulduklarından ötürü) --bu açıdan--

elbette ve kesinlikle kusurlu ve “geçersiz” konumda olan bu dört çeşit “hayvanları” bundan ötürü, elbette 

buradaki bu 19 kodlu muhteşem Planlamasının da yine böylece muhakkak haricinde tutup, ve bunları 

böylece --bu husustaki o en temel Ayete (74/28) binaen yine, elbette-- derhal bizlere, her iki tarafta, böylece                 

doğrulukla ve hemen dışlatacağını, ve eleteceğini de, böylece en mucizevi bir şekilde ve kuvvetle işaret ediyor 

olmalı, en evvelden, bizlere.   

******* 

119- Şeytan dedi: O halde, ben de onları mutlaka saptıracağım, ve onları mutlaka 

kuruntulara düşüreceğim; ve ben onlara mutlaka emredeceğim ki, böylece o “davarların”                         

(=el-enam) “kulaklarını” (=azane) kessinler, ve onlara mutlaka emredeceğim ki, böylece 

Al-lahın o --tastamam-- “yaratışını” (=halka) değiştirip bozsunlar! … (Kuran-Haber 4/119) 

** Yüce Rabbimiz burada böylelikle ayrıca, şimdi o inkar edenlerin, o şeytanın yönlendirmesiyle, böylece 

O’nun buradaki bu 19 kodlu muhteşem Planlamasını temelden bozup çarpıtabilmeleri için, öncelikle 

yukarıdaki Tablomuzda yer alan:   

o İnek/o İnekler & o Deve/o Develer & o Sürü/o Sürüler & o Davar/o Davarlar      

bu tarz hayvanların derhal “kulaklarını” keserek (yani burada mesel bağlamda düşündüğümüzde:                        

bunların “çoğul formlarını” derhal kesip atarak) yüce Rabbimizin buradaki bu tastamam “yaratışını” 

böylelikle de temelden bozup değiştirmeye mutlak olarak çalışabileceklerini de, yine en mucizevi bir tarzda 

böylece işaret ediyor olmalı, en evvelden, bizlere. Fakat daha önceki o kritik Dokümanımızda (=Göksel Bir 

Mucize) da açıkça gördüğümüz üzere, yüce Rabbimiz 19 kodlu bu muhteşem Planlamalarını nasıl 

yaratacağına her seferinde ve en baştan en Bilgece karar veren, ve ardından bunu, her iki tarafta, aralarında 

hiçbir çelişki ve kusur asla bırakmaksızın, böylece tastamam ve mükemmel olarak yaratabilen tek ve                 

mutlak Otoritedir. (28/68 = 4/82 & 18/1-2 & 39/28) Ve burada ayrıca, yüce Rabbimizin daha önceki o --bazı 

en temel açılardan bununla tam mutabık olan-- (=Enfes Bir Mucize) isimli muhteşem Planlamasında da                 

yine bununla temelde bu aynı prensipler üzere hareket etmiş olduğunu da, bu bağlamda, mutlaka tekrar anıp  

kuvvetle hatırlamalıyız.                                                                                                                                         
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** İlk olarak, burada mutlaka şunu idrak edip bilmeliyiz ki, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde                              

bu Ayetlerde (6/142 & 59/6 & 37/107 & 5/1, 94-96 & 6/142) anılmış olan bu özel terimler (=hamulet: 

yüklenen & rikab: binilen & zibh: boğazlanan & sayd: avlanan & ferş: kırkılan) buralarda böylece hiçbir 

hayvan türünün özel ismi olarak kullanılmayıp, sadece bunlardan bazılarının insanlar tarafından buralarda 

hangi amaçla faydalanılmış olduklarını belirten sıfatlar olduklarından dolayı, böylece hep birlikte buradaki                         

bu özgün ilahi Planlamanın doğrulukla ve tamamen kapsamı dışında bırakıldılar, en baştan.     

** İkinci olarak, burada yine mutlaka şunu da idrak edip bilmeliyiz ki, yüce Rabbimiz tarafından                                

Kuran-Haberde bu Ayette (5/3) anılmış olan bu özel terimler (=munhanıket: boğulmuş & mevkuzet: 

vurulmuş & mutereddiyet: düşürülmüş & natihet: boynuzlanmış) buralarda böylece yine hiçbir hayvan 

türünün özel ismi olarak kullanılmayıp, sadece bunlardan bazılarının bazı durumlarda bulundukları ortamda 

böylece içine düşmüş olabilecekleri durumları belirten sıfatlar olduklarından dolayı, böylece yine hep birlikte 

buradaki bu özgün ilahi Planlamanın doğrulukla ve tamamen kapsamı dışında bırakıldılar yine, en baştan.     

** Üçüncü olarak, burada muhakkak şunu da idrak edip bilmeliyiz ki, bu özel terimler (=el-devabb: canlılar & 

el-beriyyet: yaratıklar) yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde en başta bu Ayetlerde (24/45 = 8/22 & 

98/6 & …) böylece burada ilkin tüm insanları, ve akabinde tüm diğer varlıkları da beraberce kastedecek                      

bir manada kullanılmış olduklarından ötürü, bunları böylece paralel olarak ve birlikte buradaki bu özgün  

ilahi Planlamanın içine doğrulukla ve tümüyle dahil ettik, en baştan. 

** Dördüncü olarak, burada mutlaka şunu da iyice görüp açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda, 

biz oradaki tüm bu “hayvanları,” ve “kuşları” temelde bunların --Arapçada, elbette-- mevcut o son harflerini 

esas alarak, ve yukarıdan aşağıya doğru alfabetik sırayı izleyerek, böylece tam karşılıklı ve uyumlu olarak 

yerleştirdik, en baştan sona doğru/kadar.                                                                                                                                                                      

Ve şimdi, biraz daha dikkatle bakacak olursak, derhal göreceğiz ki, orada birinci kısımdaki o üçüncü çiftin, ve 

sonra dördüncü çiftin son iki harfleri böylece aynı (vav-te = vav-te & ya-te = ya-te), ve akabinde oradaki 

beşinci çiftin sadece --sondan bir önceki-- tek harfleri böylece aynı (ra = ra);                                                                         

ve sonra, Tablomuzun ikinci kısmında, bu kez de oradaki o dördüncü çiftin, ve sonra beşinci çiftin son iki 

harfleri yine böylece aynı (mim-lam = mim-lam & ya-lam = ya-lam), ve akabinde oradaki altıncı çiftin sadece 

yine --sondan bir önceki-- tek harfleri yine böylece aynı (elif = elif);                                                                                           

bu mükemmel plana erişebilmek için, burada yine yüce Rabbimizin bize en baştan böylece Hikmetle öğretip 

açıkça tarif etmiş olduğu bu “bir İşaretin (=yukarıdaki durumda, o el-Dabbet/el-Devab ifadesi) yerine başka 

bir İşareti (=yukarıdaki durumda, o el-İcl ifadesi) getirip değiştirme prosedürünü bu ilahi İlme dayanarak 

aynen takip ettik orada, ilkin. (16/101-102)                                                                                                                                    

Ve bunun dışında, eğer Tablomuzda birden fazla “hayvan,” ve “kuşun” isimlerinin son harfleri hep aynı ise,                

bu kez bunların sondan bir önceki harflerinin alfabetik yakınlığını esas alarak, bunları yine böylelikle tam 

karşılıklı ve uyumlu bir tarzda kolaylıkla görüp yerleştirebildik, yüce Rabbimizin buradaki bu büyük yol 

göstericiliği, ve eşsiz inayetiyle.     
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** Beşinci olarak, burada mutlaka şunu da açıkça farkedip görmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda,                                        

biz oradaki o büyük/ağır “hayvanları,” ve “kuşları” daima sol tarafa, ve küçük/hafif olanları daima sağ tarafa 

yerleştirerek hareket ettik. Ve eğer biz orada böyle iki kelime altında (=el-Dabbet/el-Devabb) bir grup 

“hayvanın,” veya “kuşun” kastedildiğini görmüşsek, burada bunların arasındaki en büyük/ağır olanını, ve 

eğer böyle bir tek kelime altında (=el-Heyevan) bir grup “hayvanın,” veya “kuşun” kastedildiğini görmüşsek, 

burada bunların arasındaki en küçük/hafif olanını hesaba alarak hareket edip, böylelikle akabinde gerekli 

şekilde yerleştirdik yine bunları Tablomuzda.   

** Son olarak, burada şunu da mutlaka hatırlayıp tekrar açıkça idrak etmeliyiz ki, yüce Rabbimiz bundan 

evvel, orada temelde o “ürünler” (=semeret) üzerine, ve şimdi de burada temelde bu “hayvanlar” (=dabbet) 

üzerine böylelikle en Bilgece ve en Hikmetlice --ezelden beri-- planlayıp yaratmış olduğu bu iki                                                  

muhteşem Planlamasında (=Enfes Bir Mucize & Şahane Bir Mucize) böylelikle en temelde, her iki taraflı 

olarak, tamamen aynı/benzer prensipler üzerinde büyük ahenk içinde hareket etmiştir.                                                                                                                              

Ve o Enfes Planlamasında, orada Tabloda birinci kısımda “9,” ve ikinci kısımda (tam bir artarak)                                   

“10” çift/ikili mevcut idi;                                                                                                                                                                                                            

ve bu Şahane Planlamasında, burada Tabloda birinci kısımda “20,” ve ikinci kısımda (yine tam bir artarak) 

“21” çift/ikili mevcuttur.    
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O halde, son olarak, şimdi de burada, tüm bu büyük Peygamberlerin bu konuyla yakından 

ve direkt alakalı olan şu bazı en kritik ve mucizevi gaybi haberlerini de görelim birlikte,                

şöylece: 

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

İşaya Peygamber dedi: Gelecekte, o vakit, (yukarıdaki o Tablomuzda halihazırda                  

böylece tanık olduğumuz üzere)                                                                                                                                           

--sol tarafta-- o Kurt --sağ tarafta-- o Kuzu ile komşu olacak;                                                                      

ve --sol tarafta-- o Kaplan uzanıp dinlenecek, --sağ tarafta-- o Keçi ile birlikte! 

--sol tarafta-- o Buzağı --sağ tarafta-- o Arslan ile beraber dolaşacak, böylece küçük bir               

“Çocuk” (=burada böylece aslen ve ilkin yine Davud Peygamberin torunu olacak                                    

o “Misak Elçisine” dair yapılmış önemli bir atıftır burada bu özel ifade) onları orada  

böylece güdecek! 

--sol tarafta-- o İnek --sağ tarafta-- o Ayı ile komşu olacak, onların yavruları da böylece orada 

birlikte dinlenecek;                                                                                                                                                      

--sol tarafta-- o Arslan --sağ tarafta-- o Sığır ile beraber saman yiyecek! 

Bir bebe --sol tarafta-- o Yılanın yuvası önünde oynayacak, ve bir yavru elini --sağ tarafta--                     

o Kobranın deliğine sokacak! 

Böylece, Rabbin --oradaki-- bu kutsal Dağında hiçbir kötülük ve zarar dokunmayacak,                   

çünki yeryüzü o vakit, böylece RABBİN o “İlmiyle” dolu olacak, suyun o denizleri                  

kapladığı gibi! 

(İşaya 11/6-9)            

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

Davud Peygamber dedi: Ey RAB, Sen böylece onlara (=torunu olacak o “Misak Elçisi”  

kanalıyla yine) Kendi ellerinin “İşi” üzerinde hakimiyet verdin, Sen artık böylece her 

dilenen şeyi onların ayaklarının dibine serdin:   

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

     o “Koyunları,”        ve o “Sığırları,” 

ve ormanın                                                                                                                                                             

o “Yabanilerini” dahi;            

       göğün o “Kuşlarını,”        denizin o “Balıklarını,” 

ve denizin yollarında yüzen                            

tüm o “Canlıları” da!      

Ey RAB, tek İlahımız, öyleyse artık bu “İsmin” ne azametlidir tüm yeryüzünde!                                  

(Mezmurlar-Zebur 8/7-10)   

Davud Peygamber dedi: Öyleyse, haydi 

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

 o “Koyunlarımız”                  o “Sığırlarımız”   

    

artsın, binler,                    hep besili olsunlar!                              

onbinler gibi, tarlalarımızda;   

Böylece, artık surlarımızda hiçbir gedik, sokaklarımızda hiçbir kargaşa ve feryat olmasın!                                         

Öyleyse, ne mutlu o halka --sol taraf için-- nasipleri böylece Bu olan; ne mutlu o halka --sağ taraf 

üzerinde-- Rableri böylece (yine) o tek İlah olan! 

     

(Mezmurlar-Zebur 144/13-15)          

====================  
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İsa Peygamber dedi: Yine, o Göğün Krallığı denize atılmış bir ağa da benzer, ki o her tür 

“Balığı” yakalayıp toplar. O tamamen dolunca, onlar onu derhal karaya çekerler, ve hemen 

oturup ayıklarlar: 

 “iyi” olanları kovalara koyarlar;                                                                                    

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

“kötü” olanları seçip atarlar!                        (İncil, Matta 13/47-48)                                                                                                                             

                                                                                                          

** Bu bağlamda, burada şunu da mutlaka anıp tekrar iyice hatırlamalıyız ki, biz yine en ilkin Kuran-Haberde 

mevcut tüm bu “Balık” formlarını (=Hut, Hutehuma, Hitanuhum, vb.) öncelikle böylece görüp idrak ettik; 

akabinde ise, yüce Rabbimizin şu ana dek tanık olduğumuz 19 kodlu tüm o muhteşem Planlamalarında 

uyguladığı o değişmez, sabit ve dosdoğru prensipleri gereği, burada yine bu zamir takılı/bileşik formları 

(=Hutehuma, Hitanuhum, vb.) derhal ayıklayıp dışladık, akabinde ise yine sadece bu yalın/sade formları                       

(=el-Hut, Hut) yukarıdaki Tablomuza, böylece her zamanki gibi, doğrulukla ve tümüyle yerleştirdik.  

İsa Peygamber dedi:  

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

      o “Kurtların”                  o gök “Kuşlarının”   

              inleri,                            yuvaları, 

vardır; böylece o “İnsanOğlunun” (=Rab tarafından bu Üçüncü ve Son Günde/Milenyumda 

gönderileceğini vurguladığı, o “Misak Elçisi” yine; bkz. Yuhanna 6/27-40) --bu muhteşem 

ilahi Planlamalar üzerinde böylelikle en ilkin ve gönülden çalışacağından ötürü-- dinlenmek 

üzere başını koyacağı bir yeri yoktur! (İncil, Matta 8/20) 

İsa Peygamber dedi: İşte, ben sizi (=o “Misak Elçisi” kanalıyla, ve de onunla birlikte, yine)  

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

   o “Kuzular” gibi                    o “Tilkilerin”        

gönderiyorum,              arasına! 

o halde, siz --orada-- 

        o “Yılanlar”           o “Güvercinler”   

          kadar zeki,              kadar saf,  

olacaksınız! (İncil, Matta 10/16) 
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Muhammed Peygamber dedi: Allaha andolsun ki, bu “Emir” mutlaka (=bu Son 

Günde/Milenyumda Allah tarafından gönderilecek olan, o torunu “Misak Elçisi” kanalıyla 

yine; buna daha önceki dokümanımızda, Ebu Davud’da yer alan en kritik ve önemli gaybi bir haberinde de 

açıkça şahit olduğumuz üzere) üstün gelecektir, ta ki o vakit, bir binici o “Sakin-Yurttan”                             

o “Ölüm-Yurduna” kadar güvenlik içinde gidebilecektir, o üstün ve kudretli Allahtan başka 

hiçkimseden korkmaksızın, ve de --orada-- 

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

   hiçbir “Kurttan,”                 tüm o “Koyunlarına”    

                              karşı! 

Fakat siz şimdi acele ediyorsunuz! (Buhari’den) 

Muhammed Peygamber dedi: Hayır/İyilik o “Atların” alınları üzerine konmuştur, çünki 

onlar Kıyamet Gününe doğru (böylece getireceklerdir) 

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

             o “Mükafatı,”                  ve o “Hediyeleri!”        (Buhari’den) 

Muhammed Peygamber dedi: “Kuran” o Davudun üzerine (=o torunu olacak “Misak Elçisi” 

kanalıyla yine burada) kolay kılındı; ta ki o  

          --sol tarafta-- 

o “hayvanlarının”  

hazırlanmasını emrederdi, ve akabinde “Kuranı” okuyabilirdi 

     --sağ tarafta-- 

          o “hayvanlarının”  

hazırlanmasından önce! (Buhari’den) 

** Daha önceki bu dokümanımızda da (=Haşmetli Bir Mucize) açıkça tanık olduğumuz üzere, Muhammed 

Peygamber şimdi bu “Misak Elçisinin” kendisiyle beraber, Davud Peygamberin de bir torunu olacağını,                                   

yüce Rabbimizin katından, herkesten evvel ve böylece çok iyi bilebildiğinden ötürü, şimdi de yukarıda Davud 

Peygamberi (=yine torunu olacak bu “Misak Elçisi” kanalıyla) böylece bu hikmetli tarzda direkt olarak                        

bu “Kuran” ile böylece ilişkilendirebilmiş olması çok enteresan, ve hayli manidar gaybi bir haber olmalıdır, 

bunu burada böylelikle açıkça anlayıp idrak edebilmiş/edebilecek olanlar için. 
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Muhammed Peygamber dedi: Benim, ve insanların örneği: işte, şu Adamın (=böylece                       

yine bu Son Günde/Milenyumda Allah tarafından gönderildiği zaman, kendisinin                                       

bu ismini de böylece aynen taşıyacak, ve böylece bu anlamda onu temsil edebilecek olan,                 

o torunu “Misak Elçisine” dair direkt bir atıftır burada böylelikle yine; buna da daha önceki 

dokümanımızda, Ebu Davud’da yer alan en kritik ve önemli gaybi bir haberinde de yine böylece ve açıkça 

şahit olduğumuz üzere) örneğine benzer: ki işte, o Adam hemen bir Ateş yaktı,                                                 

ve böylece 

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

   o “Kelebekler,”     ve o “Sinekler,” 

o Ateşin içine toplandılar!  

(Buhari’den)            

====================   
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Öyleyse, artık Selam ve sonsuz Esenlik, burada yine bu kritik Son Çağda,                                                            

--o ilk iki dokümanımızda açıkça ve detaylıca tanık olduğumuz o en kritik ve en temel                         

iki “Devasa” mucizevi İlahi Mesajla birlikte, ve akabinde-- buradaki bu onaltıncı                                         

çok kritik ve önemli bu “Şahane” mucizevi İlahi 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 böylelikle şahsen tanık da olmuş olacak, tüm o (Yahudilerden & Hristiyanlardan & 

Araplardan & bu Çağda, böylelikle en başta Türkler olmak üzere, 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 bkz. Kuran-Haber 39/23, 33-35 &                       

74/26-40) 

                   

                                           Metin/Misak Elçisi              

 

 

 


