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         KURAN-HABER’DE                                                                                           

O SEÇĐLM ĐŞ “ŞAHISLAR” 

Burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde şimdi de bu en kritik ve özel “2.” Sure/Bölümde               

en başta böylelikle andığı tüm o “seçilmiş Kullarının” (=2/1-286), 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 “2.” Sure/Bölümde 

burada en başta böylece anmış olduğu tüm o “seçilmiş Kullarını” (=2/1-286), 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:  

 

hz. Adem            

toplam 25 kez anılmış 

2/31     3/33  7/26  17/61  20/116     

2/33     3/59  7/27  17/70  20/117     

2/34     5/27  7/31  18/50  20/120     

2/35    7/11  7/35  19/58  20/121     

2/37  7/19  7/172  20/115 36/60  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

hz. İsa              

toplam 25 kez anılmış   

2/87    3/52  4/157  5/78  5/116  42/13  61/14  

2/136   3/55  4/163  5/110  6/85  43/63    

2/253   3/59  4/171  5/112  19/34  57/27    

3/45  3/84  5/46  5/114  33/7  61/6 

hz. Meryem             

toplam 34 kez anılmış            

2/87    3/43  4/157  5/46  5/112  19/27  57/27  

2/253   3/44  4/171  5/72  5/114  19/34  61/6  

3/36    3/45  4/171  5/75  5/116  23/50  61/14  

3/37    3/45  5/17  5/78  9/31  33/7  66/12  

3/42  4/156  5/17  5/110  19/16  43/57 

 

hz. Ruh/Ruhen             

toplam 7 kez anılmış 

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

2/253  5/110  42/52 
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hz. Mikail             

toplam 1 kez anılmış   

2/98 

 

hz. Harut              

toplam 1 kez anılmış   

2/102 

hz. Marut              

toplam 1 kez anılmış   

2/102 

 

hz. Süleyman                                

toplam 17 kez anılmış 

2/102  21/79  27/18  38/30        

2/102  21/81  27/30  38/34        

4/163  27/15  27/36          

6/84  27/16  27/44            

21/78  27/17  34/12 

hz. İbrahim                                 

toplam 69 kez anılmış 

2/124   2/258  4/125  11/76  21/62  38/45    

2/125   2/258  4/163  12/6  21/69  42/13    

2/125   2/260  6/74  12/38  22/26  43/26    

2/126    3/33  6/75  14/35  22/43  51/24    

2/127   3/65  6/83  15/51  22/78  53/37    

2/130   3/67  6/161  16/120 26/69  57/26    

2/132    3/68  9/70  16/123 29/16  60/4    

2/133   3/84  9/114  19/41  29/31  60/4    

2/135    3/95  9/114  19/46  33/7  87/19     
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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  

 

hz. İsmail             

toplam 12 kez anılmış 

2/125    2/133  2/140  4/163  14/39  21/85    

2/127  2/136  3/84  6/86  19/54  38/48 

hz. 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 

 

hz. 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 

hz. Talut                                 

toplam 2 kez anılmış 

2/247  2/249 
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hz. Harun              

toplam 20 kez anılmış 

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

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

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

hz. Davud                                 

toplam 16 kez anılmış 

2/251    17/55  27/16  38/22        

4/163   21/78  34/10  38/24        

5/78    21/79  34/13  38/26        

6/84  27/15  38/17  38/30 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

öz-Şeytan (=el-Şeytan)             

toplam 64 kez anılmış 

2/36    4/76  7/20  12/100 19/44  28/15  58/19  

2/168   4/76  7/22  14/22  19/45  29/38  58/19  

2/208   4/83  7/27  16/63  20/120 31/21  58/19  

2/268   4/119  7/175  16/98  22/52  35/6  59/16  

2/275    4/120  7/200  17/27  22/52  36/60    

3/36    5/90  7/201  17/53  22/53  38/41    

3/155   5/91  8/11  17/53  24/21  41/36    

3/175   6/43  8/48  17/64  24/21  43/62    

4/38    6/68  12/5  18/63  25/29  47/25    

4/60  6/142  12/42  19/44  27/24  58/10    

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        
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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    

 

Calut               

toplam 3 kez anılmış 

2/249  2/250  2/251 

öz-Taşkın (=el-Tağut)           

toplam 8 kez anılmış 

2/256  4/51  4/76  39/17        

2/257  4/60  16/36  50/60 
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O halde, işte şimdi burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde şimdi bu açıdan                          

bu en kritik ve özel “2.” Surede/Bölümde (=2/1-286) burada en başta en Bilge ve hikmetli bir 
tarzda böylece anmış olduğu tüm o “seçilmiş Kullarını” şimdi --bu Surede/Bölümde,                           
en baştan en sona doğru tam sıralı bir şekilde-- şöylece birer birer görüp açıkça idrak edelim,            
en ilkin:               
=======             
31- Ve (Al-lah) “Ademe” isimleri öğretti, … (2/31)        
33- (Al-lah) dedi: Ey “Adem,” … (2/33)         
34- … haydi “Ademe” secde edin; … (2/34)                                        
35- Ve Biz dedik: Ey “Adem,” … (2/35)         
37- Ve “Adem” Rabbinden kelimeler aldı, … (2/37)       

***     

51- Ve “Musa” ile kırk gece için sözleştik, … (2/51)       
53- Ve “Musaya” Kitabı ve Furkanı verdik, … (2/53)        
54- Ve “Musa” kendi halkına dedi: … (2/54)         
55- Ve siz dediniz: Ey “Musa,” … (2/55)                            
60- Ve “Musa” halkı için su aradığında, … (2/60)                         
61- Ve siz dediniz: Ey “Musa,” … (2/61)                            
67- Ve “Musa” kendi halkına dedi: … (2/67)                         
87- Ve Biz “Musaya” Kitabı verdik, … (2/87)                           
92- Ve “Musa” size o Açık Belgelerle geldi, … (2/92)                        
108- … daha önce “Musanın” sorgulandığı gibi? (2/108)       
136- … ve “Musaya” ve Đsaya verilene, … (2/136)        
246- … “Musanın” ardından gelen; … (2/246)        
248- … ve o “Musa” ailesinin ve … (2/248)            
=======        

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

Adem (5)     Musa (13)     

*Burada, lütfen dikkat edip şunu açıkça görelim ki, yukarıda hz. “Adem” böylece en ilkin 31. Ayette, ve hz. “Musa” 

ise 51. Ayette anılmış olduğu için, burada ilkin hz. “Adem” ve akabinde hz. “Musa” 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 ile hareket edeceğiz, sonuna kadar.    
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=======             
87- Ve Biz o Meryem oğlu “Đsaya” Açık Belgeler verdik, … (2/87)      
136- … ve Musaya ve “Đsaya” verilene, … (2/136)        
253- Ve Biz o Meryem oğlu “Đsaya” Açık Belgeler verdik, … (2/253)        

***         

87- Ve Biz o “Meryem” oğlu Đsaya Açık Belgeler verdik, … (2/87)     
253- Ve Biz o “Meryem” oğlu Đsaya Açık Belgeler verdik, … (2/253)            
======= 

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

Đsa (3)               Meryem (2)  

 

=======               
97- De ki: Her kim “Cebraile” düşman ise, … (2/97)               
98- … ve “Cebraile” ve … (2/98)           

***                            

98- … ve Cebraile ve “Mikaile ,” … (2/98)        
=======   

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

Cebrail (2)     Mikail (1)    
  

=======                    
102- … ve Babildeki o iki meleğin, “Harut ” ve … (2/102)  

*** 

102- … ve Babildeki o iki meleğin, Harut ve “Marutun ” … (2/102)     
======= 
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O halde, şimdi yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki Ayetlerde böylece anılmış olan bu iki 
“seçilmiş Kulunu” bu Tablomuza aynen şöylece yerleştireceğiz, dördüncü olarak: 

Harut (1)     Marut (1)     
    

=======               
102- … “Süleymanın” mülkü hakkında … (2/102)          
102- … ve “Süleyman” asla küfre sapmadı, … (2/102)           

***    

124- Ve Rabbi “Đbrahimi ” (bazı) kelimelerle test etti, … (2/124)       
125- … Ve öyleyse haydi “Đbrahimin ” makamından bir namaz yeri edinin, … (2/125)   
125- Ve Biz “Đbrahim” ve Đsmaile (şöylece) ahid verdik: … (2/125)     
126- Ve o vakit “Đbrahim” dedi: … (2/126)         
127- Ve o vakit “Đbrahim” o Evin temellerini yükseltiyordu, … (2/127)     
130- O halde, artık kim o “Đbrahimin ” uygulamasından yüz çevirebilir, … (2/130)   
132- Ve “Đbrahim” bunu kendi oğullarına vasiyet etti, … (2/132)      
133- … ve o atalarının Đlahına (kulluk edeceğiz), “Đbrahimin ” ve … (2/133)    
135- De ki: Hayır, “Đbrahimin ” uygulamasına (uyacağız) … (2/135)     
136- … ve “Đbrahime” ve Đsmaile ve … (2/136)         
140- Yoksa siz hala o “Đbrahimin ” ve Đsmailin ve … (2/140)       
258- “Đbrahim” ile Rabbi hakkında tartışan o kimseyi gördün mü, … (2/258)    
258- O vakit “Đbrahim” dedi: … (2/258)         
258- “Đbrahim” dedi: … (2/258)          
260- Ve o vakit “Đbrahim” dedi: … (2/260)         
=======       

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

Süleyman (2)     Đbrahim (15)     
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========             
125- Ve Biz Đbrahim ve “Đsmaile” (şöylece) ahid verdik: … (2/125)      
127- … ve “Đsmail,” … (2/127)          
133- … Đbrahimin ve “Đsmailin” ve … (2/133)        
136- … Đbrahime ve “Đsmaile” ve … (2/136)         
140- Yoksa siz hala o Đbrahimin ve “Đsmailin” ve … (2/140)    

***   

132- … ve “Yakup” da (dedi): Ey oğullarım, … (2/132)       
133- … “Yakuba” o ölüm vakti yaklaştığında, … (2/133)       
136- … ve Đshaka ve “Yakuba” ve … (2/136)        
140- … ve Đshakın ve “Yakubun” ve … (2/140)        
========    

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

Đsmail (5)     Yakup (4) 

 

========             
133- … ve Đsmailin ve “Đshakın” ve … (2/133)           
136- … ve Đsmaile ve “Đshaka” ve … (2/136)          
140- … ve Đsmailin ve “Đshakın” ve … (2/140)    

*** 

247- … Al-lah size “Talutu ” kral olarak atadı; … (2/247)       
249- O vakit “Talut ” ordularla birlikte çıktığında, … (2/249)      
======== 

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

Đshak (3)     Talut (2) 
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========                
248- … ve “Harun ” ailesinin bıraktığından … (2/248) 

*** 

251- … ve “Davud” (orada) Calutu öldürdü, … (2/251)          
========    

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

Harun (1)     Davud (1) 

 

========                
34- … ve (hepsi) secde ettiler, “Đblis” hariç … (2/34) 

***   

49- Ve Biz sizi o “Firavun ” ailesinden kurtardık, … (2/49)         
50- … ve (sonra) Biz o “Firavun ” ailesini boğduk, … (2/50)         
======== 

========               
249- … onlar dediler: Bugün bizim o “Caluta” ve ordularına karşı … (2/249)    
250- Ve onlar o “Calut” ve ordularına karşı … (2/250)        
251- … ve Davud (orada) “Calutu” öldürdü, … (2/251)     

*** 

256- O halde, artık her kim “öz-Taşkını” inkar eder ve … (2/256)                      
257- … onların dostları ise “öz-Taşkındır, ” … (2/257)          
======== 
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O halde, şimdi yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki Ayetlerde böylece anılmış olan bu dört  
“kovulmuş Kulunu” 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 da, en son olarak:  

 

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

 Đblis (1)             Firavun (2)              
        

Calut (3)               el-Tağut (2)           
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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 “seçilmiş Kulları” da böylece-- kapsayan bir Yazılı Belge olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “2.” Sure/Bölümde yüce Rabbimiz tarafından              

en başta burada böylece anılmış olan tüm bu “seçilmiş Kullarının” (=2/1-286) 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 tam “3 ve 5” ikili /çift  (=mesaniye) halinde                         
--(elbette yine 19 kodu altında; 74/30)-- böylece nasıl en muazzam Simetrik bir tarzda anılıp planlanmış                
olduklarını, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından ve en net olarak da yine göreceğiz, birlikte:    

Adem (5)   &   Musa (13)                                

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

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

 

Harut (1)   &   Marut (1)         

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

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

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

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

 

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

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

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

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

                             tüm insanlık için.                                                                                                           

30-               Onun üzerinde (kodlanmıştır) “19!”  

 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o --(birisi böylece o sol tarafta sapkın “Đblis,” ve de adi bir “Zorba,” ve             
diğeri de o sağ tarafta asi “Firavun,” ve de “öz-Taşkın” olduklarından ötürü)-- bu açıdan böylelikle mutlak “hakir” 
konumda kalacak olan bu dört “kovulmuş Kulun:”  

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

         Đblis              Firavun                                                     
Calut         el-Tağut                                                                    

orada bu nedenle bu ilahi Söküp-Atıcı (=Sekar) sistem tarafından, her iki tarafta, yüce Rabbimizin emriyle, böylece 
mutlak bir tarzda dışta ve hariç bırakılacağını; ve bunun akabinde ise, bu ilahi Sistemin bize az önce gördüğümüz 
Kuran-Haberde bu en kritik ve özel “2.” Sure/Bölümdeki tüm bu “seçilmiş Kulları” böylece o toplam tam                     
“3 ve 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 (tüm) Đnananlar inanç arttırsınlar, 

= o kendilerine Kitap verilmiş olanlar (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar), ve (tüm) Đnananlar 
artık hiç kuşkuya kapılmasınlar,  
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= ama (bunların arasında) o kalplerinde bir hastalık olanlar ve o --(şimdi burada bunu)-- 
inkarcılar diyecekler: Acaba Al-lah bu “meselle” (yukarıda 26-30. Ayetlerde verilen o “mesel”)  
-gerçekte- ne demek istiyor? Đşte, Al-lah böylelikle dilediğini -yine- (bu konuda o kendi 
hainliklerinden ötürü; bkz. 2/26-27) saptıracaktır (=yudillu), ve dilediğini (bu konuda kendi 
samimiyetlerinden ötürü; bkz. 13/27) doğruya iletecektir (=yehdi)!                                                                                                
Ve Rabbinin ordularını hiçkimse bilemez, sadece Kendisi; ve o (=yukarıda 26-30. Ayetlerde 
vurgulanan o Söküp-Atıcı sistem) ancak bir Anışlıktır  (=Zikra) tüm insanlık için!                      
(Kuran-Haber 74/26-31)   

** Đlkin, biz buradaki bu en kritik Ayetlerle (=74/26-31) daha önce gördüğümüz bu en kritik Ayet (=39/23)                   
arasındaki o çok yakın ve kesin ilişkiyi, burada yüce Rabbimiz tarafından bunların içinde özel olarak kullanılıp 
kuvvetle vurgulanmış olan bu Anış (=Zikr), ve Anışlık  (=Zikra), ve hemen sonrasında, bununla dilediğini 
saptıracaktır (=yudillu), ve dilediğini doğruya iletecektir (=yehdi) gibi o ortak en kritik ifadelerden derhal 
görebilmiş, ve akabinde yüce Rabbimizin böylelikle bu en kritik ve temel Ayetlerle bize işin sonunda ve esasen 
böylece yine burada o aynı “19” kodlu, en muazzam “Simetrik Mucizeyi” i şaret edip haber verdiğini buradan da                   
en açık ve net bir şekilde idrak etmiş oluyoruz yine, en ilkin. (lütfen, bu bağlamda şimdi, hem de tekrar bkz.                
Kuran-Haber 39/23 = 74/26-31)                                                                                                                                          

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

 

O halde, yukarıda artık Kuran-Haberdeki bu en kritik ve temel Ayetleri böylece yine hep birlikte 
hatırlayıp, bu bağlamda da böylelikle ve netçe idrak ettikten sonra, şimdi yüce Rabbimize ait             
bu “19” kodlu, en özgün ve harikulade “Şaheser 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            

Adem (5)          25       136   Musa (13)     

 

Đsa (3)           25        34    Meryem (2)    

 

Ruh/Ruhen (2)           7          1    Mikail  (1)   

    _____________      _____________                                          

           19x…         19x…     

 

Harut  (1)           1          1       Marut  (1)   

 

Süleyman (2)          17        69    Đbrahim (15)     

 

Talut  (2)           2         16    Yakup (4)    

 

Đshak (3)          17        12    Đsmail (5)         
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Harun (1)           20        16    Davud (1)        

           _____________        _____________                                        

   19x…      19x…                                                       

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

el-Şeytan (5)              64         74   Firavun (2)    

 

Calut (3)            3          8    el-Tağut (2)    
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** Đlk olarak, burada dikkat edip şunu açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz                          

yüce Rabbimiz tarafından burada böylece anılmış olan bu melek “Cebrail” (=Cibr ii l; 2/97, 98) özel 
isminin yerine onun yine yüce Rabbimiz tarafından burada böylece anılmış olan bu “Ruh” (=biRuhi; 
2/87, 253) özel sıfatını doğrulukla getirip yerleştirdik o üst bölgede, o sol tarafta, en ilkin; ve akabinde, 
buna --mutlak “zıt” anlamda-- tam karşılık olarak burada böylece anılmış olan bu cin “Đblis” (=Đbliis; 
2/34) özel isminin yerine de onun yine burada böylece anılmış olan bu “öz-Şeytan” (=el-Şeytan; 2/36, 
168, 208, 268, 275) özel sıfatını doğrulukla getirip yerleştirdik o alt bölgede, o sol tarafta, yüce 
Rabbimizin bu husustaki bu en Bilge ve hikmetli direktifi (=16/101-102) doğrultusunda burada da                            
--böylece mutlak “zıt” anlamda olmak kaydıyla-- yine böylece tam paralel ve bütünleyici bir tarzda,                   
en başta. Bunun ardından, yukarıdaki Tablomuzda o üst bölgede, o sağ tarafta yer alan o peygamber 

“Yakup” (=Yakuub; 2/132, 133, 136, 140) özel isminin yerine ise onun yine yüce Rabbimiz tarafından 

burada böylece anılmış olan bu “Đsrail” (=Đsrail; 2/40, 47, 83, 122, 211, 246) özel sıfatını getirmedik, 
çünki bu o sağ tarafta --(o sol taraftakiler gibi göksel bir Melek veya cin değil, ama bir “Đnsan” olarak)-- 
ve de (o alt bölgede bu bağlamda hiçbir tam karşıtı olmaksızın) “yalnız/tek” başına durmaktadır böylece,              
en ilkin.                                                                                                          
** Đkinci olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz                 
bu özgün terimi (=Ruh/Ruhen) yüce Rabbimiz tarafından burada böylece anılmış olduğu gibi (yani 

başında bir “öz” = “ el” takısı hiç almamış halde; 2/87, 253) böylece hep “yalın halde” olarak,                                
ve de böylece akabinde Kuran-Haber boyunca bu özgün terim ister sadece ve direkt bir tarzda                               
hz. “Cebraile” atıfta bulunuyor olsun, veya bazen de direkt bir tarzda atıfta bulunuyor olmasın, böylece 
tümüyle sayıp doğrulukla yukarıdaki Tablomuza dahil ettik. (*O halde, yüce Rabbimizin emriyle                              
bu hususta yine tamamen ve aynen bu aynı dosdoğru Prensibi izlemiş olduğumuzu hatırlamak için,       
lütfen, şimdi en başta yine “Mükemmel Bir Mucize 1” dosyasında, sh. 14ü de muhakkak görmeliyiz,               
en başta.)              
** Üçüncü olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz                    
bu --(ilkin, o sağ tarafta (o ikinci kısımda) aşağıdan ikinci sırada yer alması gereken)-- “Talut,” ve                            
--(ilkin, o sol tarafta (sadece oradaki o “insan” elçileri esas aldığımızda) (yine o ikinci kısımda) yukarıdan 
ikinci sırada yer alması gereken)-- “Đsmail” özel 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, bu husustaki bu en kritik ve temel Ayetleri 
(=16/101-102) şimdi bu bağlamda da açıkça görüp idrak etmek için, lütfen, şimdi o “Muhteşem Bir 
Mucize 2” dosyasında sh. 11i de muhakkak görmeliyiz yine, en başta.)          
** Son olarak, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz yine  
yüce Rabbimiz tarafından bu en özel ve kritik 2. Bölümde de “tekil” olarak ve “özel isimleriyle” anılmış 
olan (insan, erkek veya kadın, veya melek ve cin) tüm o “seçilmiş Kullarını” böylece istisnasız olarak 
doğrulukla Tablomuza yerleştirdik. Ve burada da yine tüm bu tip özel sıfatları (=el-Rusul/öz-Elçiler; 
2/87, ... veya el-Nebiyyin/öz-Haberciler; 2/61, ... veya el-Esbat/öz-Torunlar; 2/136, ... veya Resul/Elçi; 
2/87, ... veya Nebi/Haberci; 2/246, ..) bunlar yüce Rabbimiz tarafından burada akabinde “özel isimleriyle” 
hiç anılmadıklarından ötürü asla ve hiçbir zaman hesaba almadık yine, en baştan beri, yüce Rabbimizin 
bu husustaki bu en Bilge ve hikmetli direktifleri doğrultusunda (28/68 & 4/82, 18/1-2) yine, en başta.  



Şaheser Mucize            19   
_____________________________________________________________________________________________        

 

O halde, burada şimdi hz. Davud, ve hz. Đsa, ve de hz. Muhammedin (hepsinin üzerine 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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==========             
9- Hz. Davud (a.s.) şöyle haber verdi: Sen (=burada böylece yine onun uzun zamandır beklenen 
ve özlenen Mesih torunu, bu “Misak Elçisi/MESAJINA” dair en özgün bir atıftır böylece yine,  

en başta; Mezmurlar-Zebur 118/19-26) kendine --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, 

o sol tarafta-- RAB (AL-LAHI) böylece bir Sığınak, --o sağ tarafta da-- YÜCE (AL-LAHI) 
böylece de bir Koruyucu edindin!  

10- Öyleyse artık sana --yukarıda o sol tarafta-- hiçbir kötülük değemeyecek, --o sağ tarafta da--
hiçbir hastalık çadırına yanaşamayacak!       

11- Çünki AL-LAH seni --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta & o sağ 
tarafta-- tüm o “yollarında” koruyup kollamaları için o “Melekleri ” (=işte, şimdi yukarıda            
en başta o “Cebraili ” ve “Mikaili ” de) tayin edecek!  

12- Dolayısıyla, --(sen orada çalışırken)-- onlar seni böylece o --(sol & sağ)-- “elleri” üzerinde 
taşıyıp ilerletecekler, ta ki sen --orada-- ayağını hiçbir “taşa” dahi çarpmayasın!                                                                      

13- Ve akabinde, sen böylece (AL-LAHIN emriyle) –işte, şimdi yine yukarıda “19” kodlu o 
Tablolarda, o alt bölgede,   

          

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

                                                                                                                                                     
                   ezeceksin           çiğneyeceksin 

 

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

     o çakalı,              o arslanı,                                                           

   ve o engereği;                             ve o canavarı!       

 

(Mezmurlar-Zebur 91/9-13)             
=======     
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16- Hz. Davud (a.s.) şöyle haber verdi: (Ey Rabbim), öyleyse, lütfen, yönel bana ve --işte,                
şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- “Lütufkar ” ol bana; ve lütfen, --şimdi,                     
burada o sağ tarafta da-- o “Kuvvetini ” bağışla bu kuluna, ve böylece de kurtar o hizmetkar                             
“Hanım kulunun  oğlunu” (=işte, şimdi kendisini yukarıda “19” kodlu o Tablolarda,                                   
yüce Al-lahın emriyle, böylelikle en şerefli bir şekilde oraya yerleştirdiğinden ötürü böylece o 
“Meryemin oğlu” olma ünvanıyla da işaret edilip açıkça haber verilmiş olan onun uzun 
zamandır beklenen ve özlenen Mesih torunu bu “Misak Elçisi/MESAJINA” dair en özgün bir 
atıftır böylece, en başta)!     

17- Ve lütfen, --(burada yine böylece onun uzun zamandır beklenen ve özlenen Mesih torunu                    

bu “Misak Elçisi/MESAJIna” dair, böylece “19”  kodlu; öyleyse, bu hususta, lütfen, şimdi yine                  

en başta bkz. yukarıda Mezmurlar-Zebur 118/19-26)-- bir “Đşaret” göster bana Đyilik üzere, ta ki                        

tüm o benden nefret edenler --(işte şimdi vakti gelince, burada böylece)-- onu görüp utansınlar; 
çünki Sen, ey RAB, --işte şimdi, burada “19” kodlu o Tablolarda da,  

 

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

         böylece        böylece    

bana “yardım ettin ,”        bana “destek verdin!”    

     

(Mezmurlar-Zebur 86/16-17)           
==========  
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******             
39- Hz. Đsa (a.s.) şöyle haber verdi: Ben size derim ki, Siz beni bir daha asla görmeyeceksiniz 
(=yani kendisine yüce Al-lah tarafından öğretilmiş olan tüm bu Sözlerin altında yatan bu gerçek 
Sır ve anlamları burada görmek anlamındadır; öyleyse bu hususta, lütfen, şimdi ayrıca ve                    
en başta hem de bkz. Yuhanna 12/48-50) ta ki --(bu Üçüncü ve Son “Gün;” yani “BinYıl;”                      
bkz. Mezmurlar 90/4) gelip de; lütfen, bunun için şimdi, hem de ayrıca ve tekrar bkz. Yuhanna 6/40)--                 
o vakit şöyle diyebilmenize kadar:            
“Rabbin ismi/emri altında gelen o “kulu” (=buradaki bu “Misak Elçisine/MESAJINA” bir atıftır;  
yüce Al-lah tarafından bu Son ve Üçüncü “Günde,” yani “BinYılda” gönderileceği halihazırda 
daha önce yine hz. Đsa (a.s.) tarafından açıkça vurgulanıp bildirilmiş olan o “ĐnsanOğlu” yine; 
öyleyse lütfen, bu bağlamda şimdi yine en başta ve tekrar bkz. Yuhanna 6/27, 40-45) mübarek 
olsun!”  

(Đncil, Matta 23/39)              
******     

=======             
51- Hz. Đsa (a.s.) orada o havarisine şöyle dedi: Sen bundan daha büyük şeyler göreceksin.    
Amin, Amin, o halde işte, ben size derim ki, siz göğün açıldığını, ve AL-LAHın “Meleklerinin ” 
(=işte, şimdi yukarıda en başta o “Cebrailin ” & … ve akabinde böylece o … & “Marutun ”)                 
o “ĐnsanOğlunun” (=buradaki bu “Misak Elçisine/MESAJINA” bir atıftır yine; …..) üzerine                                           
--işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, (o ilk kısımda)  

                 --o sol tarafta, böylece--              

            “yükseldiğini ,” 

 

(o ikinci kısımda)  

  --o sağ tarafta, böylece--               

          “indiğini ” 

göreceksiniz!              

(Đncil, Yuhanna 1/50-51)     
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26- Hz. Đsa (a.s.) orada annesini ve onun yanında o sevdiği havarisini de görünce, annesine şöyle 
dedi: Ey kadın, o halde, --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda,                  

   --o sol taraftan ötürü--         

        senin “oğlun!”  

 

(=böylece yine aslen o “ĐnsanOğluna,” bkz. Yuhanna 6/27, 40 yani şimdi bu uzun zamandır 
beklenen ve özlenen buradaki bu “Misak Elçisine/MESAJINA” dair en özgün bir işarettir yine 
böylece, en başta; …..)!                          

27- Sonra o havarisine şöyle dedi: O halde, --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda,                   

              --o sağ tarafta--  

   senin “annen!”  

 

(=böylece şimdi yukarıda o sağ tarafta yer alan o “Meryeme” dair en özgün bir işarettir)!    

  

(Đncil, Yuhanna 19/26-27)            
======= 

(*Burada lütfen, en ilkin yüce Al-lah tarafından kulu ve elçisi hz. İsaya (a.s.) verilmiş olan o gerçek İncile, yukarıda 

referans verilen bu --(anlamı tahrif edilmiş)-- klasik İncil ayetlerine (=Yuhanna 6/27, 40 & …) gitmeden evvel,                         

bunların en doğru şekilde ifade edilmiş Hak ve Dosdoğru halleriyle tanık olmak için, şimdi ayrıca en başta o “Enfes 

Bir Mucize” dosyasında sh. 22, ve de akabinde o “İsa Peygamberin Sözleri” dosyasını da muhakkak tümüyle 

görmeliyiz herşeyden evvel, en başta!)          
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*******                                                                                                                                        
1- Hz. Muhammed (a.s.) o vakit çevresindeki inananlara şöyle dedi: O halde, şimdi burada hazır 
bulunan (şahit) kimseler benim bu (Sözlerimi) şimdi burada hazır bulunmayan (gaip) kimselere 
de muhakkak iletmelidirler. Çünki böylece şimdi burada hazır bulunan (şahit) kimseler benim                               
bu (Sözlerimi) nihayetinde (=yine özellikle, bu Son Günde/BinYılda  gönderileceğini daha önce 
önemle işaret edip açıkça bildirdiği Mehdi torunu, bu “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.) namazlarında rüku ve secdeye vardığında, şöyle derdi:                               
--O halde işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol taraftan ötürü de, böylece-- En Yüce 
(El-Mecid), --o sağ taraftan ötürü de, böylece-- En Kutsal (El-Kuddüs) olan (ALLAH),    
--işte, şimdi yine yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da, 

     --o sağ tarafta--                                     

     o “Meleklerin ,”  

   --o sol tarafta-- 

   ve o “Ruhun” 

Rabbi olan! 

(Sahihi Müslim’den) 
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=======             
2- Hz. Muhammed (a.s.) şöyle buyurdu: O “Meryem oğlu” (=işte, şimdi kendisini yukarıda  
“19” kodlu o Tablolarda, yüce Al-lahın emriyle, böylelikle en şerefli bir şekilde oraya 
yerleştirdiğinden ötürü böylece o “Meryemin oğlu” olma ünvanıyla da işaret edilip açıkça  
haber verilmiş olan onun uzun zamandır beklenen ve özlenen Mehdi torunu bu “Misak 
Elçisi/MESAJINA” dair en özgün bir atıftır böylece burada yine, en başta) sizin aranıza böylece 
adaletli bir yönetici olarak inmeden o Saat gelmeyecektir; ve o vakit o (=hz. Muhammedin (a.s.)                        
“Meryem oğlu” lakaplı bu Mehdi torunu) --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o alt 
bölgede, 

      

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

    böylece                böylece 

 

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

         “Haçı” kıracak,           “Domuzu” öldürecektir;  

   

ve böylelikle (burada artık tüm bu en büyük ve eşsiz Mucizeleri görüp gerçekten ve yürekten 
Yüce Al-laha iman edecek olan tüm Yahudi ve Hristiyan, ve tüm diğer Milletlerden) cizyeyi 
kaldıracaktır! 

(Sahihi Buhari’den)               
========= 

**(Ve burada, hz. Muhammedin (a.s.) hayatı boyunca Namazlarını sadece ve özellikle ardarda 
tam “19” gün hızlandırıp vurgulayarak, ve Mekkedeki o putperest ve saldırgan Araplara karşı 
tam “19” gazaya iştirak ederek (bkz. Buhari), böylece bu iki “19” sayısını --yukarıdaki 
Tablolarda, o sol taraf için & o sağ taraf için-- uzun zamandır beklenen ve özlenen Mehdi torunu 
bu “Misak Elçisi/MESAJIna” böylece de tam destek vermek üzere, en baştan beri böylelikle, 
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 önemli              
Ayetleri de şöylece ve açıkça görelim, birlikte:   

==========              
23- Eğer “kulumuza” (=buradaki bu uzun zamandır beklenen ve özlenen bu “Misak 
Elçisi/MESAJINA” dair bir atıftır yine böylece, en başta) indirdiğimizden şüphe içindeyseniz,             
o zaman, haydi siz de bunun benzeri bir “Bölüm” (=buradaki “19” kodlu, o “Simetrik 
Mucizelere” dair en özel bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve özellikle herbiri                   
birer “Bölüm” (=Suretin) olarak da nitelendirilmiş olan böylece, en başta; 9/124-125 =                    
74/30-31) getirin. Ve eğer doğru iseniz, Al-lahtan başka (tüm) tanıklarınızı da (yardıma) çağırın!    

24- Ama eğer --işte, şimdi burada, o sol tarafta-- (bunu) asla “yapamadıysanız,” ki --o sağ  
tarafta da-- (bunu) asla “yapamayacaksınız;” o halde, artık (yukarıda, o sol tarafı & o sağ tarafı) 
inkar edenler için hazırlanmış, ve (böylece) yakıtı “insanlar” ve “taşlar” olacak olan o Ateşten 
sakının! 

(Kuran-Haber 2/23-24) 

 

38- Biz de dedik: Oradan hepiniz inin! Bundan sonra size Benden bir “Đleti” geldiğinde, her kim 
Benim o “Đletime” (=şimdi buradaki “19” kodlu, bu “Simetrik Mucizeye” dair de en özel bir 
atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve özellikle en özgün bir “Đleti” (=Huda)  
olarak da nitelendirilmiş olan böylece, en başta; 39/23 = 74/30-31) uyarsa, artık onlara                     
--yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o sol taraftaki o samimi inanç ve erdemli çalışmalarından 
ötürü-- asla “korku” yoktur, ve onlar --yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o sağ taraftaki o 
samimi inanç ve erdemli çalışmalarından ötürü de-- asla “üzülmeyeceklerdir!”  

39- Ama o --yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta-- “inkar edenler,” ve --o sağ tarafta--
“yalanlayanlar” --“19” kodlu-- (tüm bu) “Đşaretlerimizi” (=74/26-31); işte, onlar ateşin 
halkıdırlar ve orada --(bu takdirde/bundan ötürü; 6/27-28)-- sürekli kalacaklardır!  

 

******* 
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62- Şüphesiz, (şimdi dünya çapında tüm milletlerden) o inananlar, ve o yahudiler, ve hristiyanlar, 
ve sabiilerden (=araplar) her kim Al-laha ve “Son Güne” (=içinde bulunduğumuz bu en kritik 
“Son Gün:” yani BinYıllık (22/47) bu “son zamana,” ve akabinde o ebedi “ahiret zamanına”                   
dair de en özgün bir atıftır burada böylece yine, en başta; 6/92) iman eder ve bir “Uzlaştırıcılık ” 
için çalışırsa (=buradaki “19” kodlu, bu “Simetrik Mucizelere” dair de en özel bir atıftır,                               
yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve özellikle “Uzlaştırıcılıklar ” (=el-Salihat) için 
çalışmak olarak da nitelendirilmiş olan böylece yine, en başta; 2/25-26 = 74/30-31) artık onların 
Al-lah katında ödülleri vardır; ve (dolayısıyla), onlara --yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o sol 
taraftaki o samimi inanç ve erdemli çalışmalarından ötürü-- asla “korku” yoktur, ve onlar                           
--yukarıda “19” kodlu o Tablolarda, o sağ taraftaki o samimi inanç ve erdemli çalışmalarından 
ötürü de-- asla “üzülmeyeceklerdir!” 

(Kuran-Haber 2/38-39, 62)   

 

119- Şüphesiz, Biz seni, (ey buradaki bu “Misak Elçisi,” böylece) o “Gerçek” (=buradaki               
“19” kodlu, bu “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) ile gönderdik, --işte, şimdi burada böylece o sol tarafta-- bir 
“Müjdeci,” ve --o sağ tarafta da-- bir “Uyarıcı” olarak! Ve sen --(bu Mesajı tüm insanlığa 
böylece ve açıkça ilettikten sonra; 13/40 & 14/52 & 46/35)-- cehennemin halkından asla sorumlu 
tutulmayacaksın. 

120- Ama sen (şimdi) onların (bu tip sahte ve geçersiz) uygulamalarına (9/30-31) uymadıkça, o 
yahudi ve hristiyanlar (5/17-18) senden asla hoşnut olmazlar. De ki: Şüphesiz Al-lahın Đletisi, 
işte odur (mutlak) “Đleti” (=şimdi buradaki “19” kodlu, bu “Simetrik Mucizeye” dair de en özel 
bir atıftır, yüce Rabbimiz tarafından burada böylece ve özellikle en özgün bir “Đleti” (=Huda)  
olarak da nitelendirilmiş olan böylece yine, en başta; 39/23 = 74/30-31)!                    
Ve eğer sana gelen bu --“19” kodlu-- “Đlimden” (=74/26-31) sonra onların (bu tip sahte ve 
geçersiz) arzularına (2/111-113, 135) uyacak olursan, artık senin için Al-lahtan --yukarıda o sol 
tarafta-- ne bir “dost,” --o sağ tarafta da-- ne de bir “yardımcı” olmaz! 

121- Kendilerine verdiğimiz o Kitabı (=Tevrat, Đncil, ve Kuranı; 3/3-4 şimdi) gerçek bir 
okumayla okuyanlar, işte --burada hemen o sol tarafta dahi derhal-- “ona” iman edenler 
bunlardır. Ve kim --burada akabinde o sağ tarafta dahi inatla-- “onu” inkar ederse, artık onlar 
hüsrana uğrayanlardır! 

(Kuran-Haber 2/119-121)       
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97- De ki: Cebraile kim düşman ise, (bilsin ki) gerçekten “onu” (=buradaki “19” kodlu, bu 
“Simetrik Mucizeye” dair en özgün bir atıftır böylece yine, en başta; 74/30-31) Al-lahın izniyle, 
kendinden önceki (Kitapların haberlerini) doğrulayıcı olarak, ve de (tüm) inananlar için                             
--yukarıda o sol tarafta, böylece-- bir “Đleti,” ve --o sağ tarafta da, böylece-- bir “Müjde ” olarak                                     
odur (böylece) senin kalbine indiren! 

98- (O halde, artık) her kim Al-laha, ve --işte, şimdi yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da, o sol 
tarafta & o sağ tarafta-- o meleklerine, ve elçilerine, ve “Cebraile” ve “Mikaile ” düşman ise, 
artık şüphesiz Al-lah da (bu) inkarcıların düşmanıdır! 

99- Đşte, Biz sana (yukarıda böylece) --“19” kodlu-- apaçık “Đşaretler” (=74/26-31) indirdik! 
(Bundan sonra) bunları ancak o hainler (bile bile) inkar edebilirler.  

(Kuran-Haber 2/97-99) 

 

285- “Elçi” (=buradaki bu uzun zamandır beklenen ve özlenen bu “Misak Elçisi/MESAJINA” 
dair en özgün bir atıftır yine böylece, en başta) kendisine Rabbinden --işte, şimdi yukarıda                   
“19” kodlu o Tablolarda da, böylece-- indirilene iman etti, (tüm) inananlar da. (Onların) tümü, 
Al-laha, ve --işte, şimdi yine yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta & o sağ tarafta--                        
o meleklerine, ve Kitaplarına, ve elçilerine inandı. Onun elçileri arasında hiç birini (inkar etmek 
için dışlayıp) ayırdetmeyiz! Ve de dediler: O halde, --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o 
Tablolarda da, o sol tarafta-- “işittik,” ve --o sağ tarafta da-- “itaat ettik!” Rabbimiz öyleyse 
(bizi) bağışlamanı (dileriz). Varış ancak Sanadır! 

286- Al-lah, hiç kimseye kendi kapasitesinin üzerinde yük yüklemez. (Her kişinin) kazandığı 
(sevaplar) kendi lehine, işlediği (günahlar da) kendi aleyhinedir.       
Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, (ne olur) bize, (bu takdirde) 
bizden öncekilere yüklediğin gibi (böyle) ağır yükler (6/146 & …) yükleme. Rabbimiz, 
kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyleri bize taşıtma. Öyleyse, --işte, şimdi yine burada                  
“19” kodlu o Tablolarda da, o sol taraftaki o samimi inanç ve erdemli çalışmalarımızdan da 
ötürü-- “affet bizi,” ve --o sağ taraftaki o samimi inanç ve erdemli çalışmalarımızdan da ötürü--                     
“bağışla bizi;” ve (böylece de) merhamet et bize! Sensin bizim Mevlamız. O halde, --işte, şimdi 
yine yukarıda “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta & o sağ tarafta, o üst bölgede de--  
yardım et bize --o alt bölgedeki-- o “inkarcılar” halkına karşı! 

(Kuran-Haber 2/285-286)          
========== 
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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-sekizinci                                           
en özgün ve harikulade bu “Şaheser” 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              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


