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             ULVİ BİR DESTEKLEYİŞ! 

     (66/4 = 2/98)    

Burada, yine Kuran-Haberde geçen, öncelikle yüce Rabbimize ait o en büyük İsminin, 

ardından O’nun oradaki o en yüksek mertebeli iki Meleğinin, ardından O’nun oradaki                          

tüm o en salih Kullarının orada böylelikle şimdi bu Son Çağdaki bu en kritik ve önemli 

“Misak Elçisine/Mesajına” böylece hep birlikte Ulvi bir Destekleyiş vermek üzere,                               

yüce Rabbimiz tarafından burada nasıl yine tam karşılıklı “çiftler/ikililer” halinde 

konumlandırılmış olarak, ve elbette yine 19 kodu altında, böylece nasıl harika bir tarzda 

Kuran-Haber içinde O’nun tarafından böylelikle en mucizevi olarak ezelden anılıp 

planlanmış olduklarına açıkça ve büyük 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 harikulade “şanlı 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:    

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

99- Ve muhakkak, Biz -burada- böylece sana apaçık “İşaretler” (=Ayatin; ……) indirdik; 

bunları sadece hainler inkar ederler. 

100- Çünki onlar her ne zaman bir Ahit verseler, akabinde onlardan bir kısmı onu                   

bozup atarlardı; o halde, onların çoğu -şimdi de- iman etmeyecekler. 

101- İşte, onlara Al-lahın katından -şimdi- böylece yanlarında olanı doğrulayıp-gerçek kılan 

bir Elçi geldiğinde, o kendilerine Kitap verilmiş olanlardan (=Yahudiler & Hristiyanlar & 

Araplar) bir kısmı Al-lahın -bu- “Yazılı-Belgesini” (=Kitabe; 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 en başta, böylelikle özel birer 

“Yazılı-Belge/Kitap” olarak-- atıf yapan en temel ve özel bir terimdir orada böylece; 39/23 = 74/26-31)  
derhal sırtlarının arkasına attılar, sanki bunu hiç tanıyıp-bilmiyorlarmış gibi! 

(Kuran-Haber 2/99-101)                                                                                                                                 

====================    
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O halde, burada ilkin, Kuran-Haberde yer alan bu bağlamdaki şu en kritik ve temel Ayetleri 

görelim, birlikte, en başta, şöylece: 

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

4- Eğer siz ikiniz şimdi Al-laha dönerseniz, çünki böylece kalpleriniz eğrilip saptı;                                             

ama eğer ona (=Elçi) karşı böylece hala “ikiniz” birleşip dikleşirseniz, o zaman,                                 

şüphesiz Al-lah, işte O, onun Mevlasıdır,          

ve --ardından-- Cebrail,            

ve --ardından-- o erdemli İnananlar,          

ve --ardından-- o Melekler de, bunun akabinde, tam destekçilerdir!     

(Kuran-Haber 66/4)                                                                                     

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

O halde, şimdi yukarıdaki bu en kritik ve temel Ayetin verdiği bu Hikmetli işarete binaen, 

şimdi burada Elçiye, yukarıda ima edilen o potansiyel dikleşen “ikiliye” karşı,                  

böylece --yüce Rabbimizin yukarıdaki o kesin va’di gereği-- burada da “Ulvi bir Destekleyiş” 

vermeleri üzere, Tablomuzun birinci ve sağ tarafına bu Azim orduyu, yukarıda açıklandığı 

tarzda ve sırayla, aynen şöylece yerleştireceğiz:    

       Öz-İlah (=Al-lah),   

       Cebrail (=Cibril), 

       erdemli (=salih), 

       öz-İnananlar (=el-Muminin), 

       öz-Melekler (=el-Melaiket), 

 

O halde, şimdi de aşağıda bu bağlamdaki bu ikinci en kritik ve temel Ayete gidelim, ve 

yukarıda ima edilen o dikleşen “ikiliye” karşı, şimdi de böylece Tablomuzun aynen                             

bu öteki “ikinci” ve sol tarafına --yine yüce Rabbimizin yukarıdaki o kesin va’di gereği--                                   

şimdi tam karşılıklı ve paralel olarak kimleri yerleştirmemiz gerektiğini açıkça bulalım, 

birlikte, şöylece:     
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====================                                                                                                                                       

98- Ve herkim Al-laha karşı düşman olursa,                                                                                                 

ve O’nun Meleklerine ve Elçilerine,                                                                                                         

ve Cebraile ve Mikaile,                                                                                                                                               

o halde, şüphesiz Al-lah da böylece o inkarcıların düşmanıdır!  

(Kuran-Haber 2/98)                                                                             

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

O halde, şimdi yukarıdaki bu en kritik ve temel ikinci Ayetin verdiği bu Hikmetli işarete 

binaen, şimdi de burada Tablomuzun ikinci ve sol tarafına, tam karşılıklı ve paralel olarak, 

bu Azim orduyu yine aynen şöylece yerleştireceğiz:    

 

Öz-İlah (=Al-lah),                &               Öz-İlah (=Al-lah),     

Mikail (=Mikal),             &               Cebrail (=Cibril),   

          &               erdemli (=salih),   

          &         öz-İnananlar (=el-Muminin), 

öz-Elçiler (=el-Rusul),           &               öz-Melekler (=el-Melaiket),      

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

       öz-inkarcılar (=el-kafirin), 

 

** Burada şunu da mutlaka görüp açıkça idrak etmeliyiz ki, yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki bu en temel                  

iki Ayette de (66/4 = 2/98) öncelikle ve yalnızca O’nun bu biricik ve tek İsmi (=Al-lah) böylece ve özellikle 

vurgulanmış olduğu için,                                                                                                                                                                                   

ve yüce Rabbimiz her an --mutlak Görme & İşitme & Hükmetme vasıflarıyla-- her yönde/yerde, ve                                   

“doğuda ve batıda” böylece bu bağlamlarda aynı anda Hazır bulunabilme kudretlerine mutlak olarak sahip 

olduğu için (2/115 & 20/46 & 57/4 & …), yukarıda O’nun bu biricik ve tek İsmini (=Al-lah) biz de bu en özel 

bağlamda aynı anda doğrulukla her iki tarafa da yerleştirebiliyoruz.  
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O halde, şimdi de --yukarıda izlediğimiz o aynı özgün mantık çerçevesinde-- burada 

yolumuza devam edip, yukarıdaki Tablomuzda sol tarafta boşta kalan o yerlere kimleri 

yerleştirmemiz gerektiğini açıkça bulalım, birlikte, şöylece:     

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

10- … temiz bir söz ve erdemli bir çalışma … (Kuran-Haber 35/10)    

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

O halde, şimdi böylece --tüm Kuran-Haber boyunca bu bağlamda tek ve en özgün olan bu Ayetten-- 

yukarıdaki Tablomuzda yer almış olan o “erdemli” kelimesinin tam karşısına neyi 

yerleştirmemiz gerektiğini böylece açıkça ve netçe bulmuş oluyoruz: 

     temiz (=tayyib),            &          erdemli (=salih), 

 

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

35- … o erkek Teslimciler ve o kadın Teslimciler ve o erkek İnananlar ve o kadın 

İnananlar, … (Kuran-Haber 33/35)                                                                                    

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

O halde, şimdi böylece --tüm Kuran-Haber boyunca bu bağlamda tek ve en özgün olan bu Ayetten-- 

yukarıdaki Tablomuzda yer almış olan o “öz-İnananlar” kelimesinin tam karşısına neyi 

yerleştirmemiz gerektiğini de böylece yine açıkça ve netçe bulmuş oluyoruz: 

           öz-Teslimciler (=el-Muslimin),          &          öz-İnananlar (=el-Muminin), 

 

** Burada şunu da mutlaka farkedip iyice bilmeliyiz ki, yukarıdaki bu iki özel durumda, biz burada aradığımız 

o iki paralel özgün kelimeyi o ilgili Ayetler içinde birbirine temelde tam benzer bir tarzda bulduk; yani                

bu her ikisinde de ilkin o en özel bağlacı (=ve) aradığımız bu iki paralel özgün kelimenin biraz ötesinde 

bulduk, ve de bu paralel özgün kelimeleri her ikisinde de böylece ilgili  bağlamda birinci kelimeler olarak 

bulduk; böylece yukarıdaki o en temel Ayete (66/4) binaen, yukarıdaki Tablomuzda ardarda yerleştirilmiş 

olan birbirleriyle çok yakın ilişki içindeki bu iki özgün kelimede (=erdemli öz-İnananlar), birbirini                       

burada da böylece tam olarak destekler ve tamamlar bir mantıkta.                                                                                                                                                      

Ve bunların dışında, aradığımız tüm o diğer paralel özgün kelimeleri ise, ilkin o en özel bağlacın (=ve) hemen 

akabinde, ve böylece ilgili bağlamda ikinci kelimeler olarak netçe bulabiliyoruz Kuran-Haberde, burada 

böylece yüce Rabbimizden verilmiş en hikmetli ve özgün bir genel kural olarak. 
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====================              

102- … ve Babildeki o iki Meleğe: Harut ve Marut! ... (Kuran-Haber 2/102) 

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

O halde, şimdi bu iki yüksek mertebeli Meleği de, son olarak, yukarıdaki Tablomuzda                  

yer alan o iki en yüksek mertebeli Meleğin ardından, şimdi karşılıklı olarak aynen böylece 

oraya yerleştireceğiz: 

   Mikail (=Mikal),            &         Cebrail (=Cibril), 

   Marut (=Marut),           &         Harut (=Harut), 

** Burada elbette mutlaka şunu da yine iyice bilmeliyiz ki, yukarıda anılan bu 4 kıdemli Melek, yüce Rabbimiz 

tarafından tüm Kuran-Haber boyunca böylelikle özel isimleriyle, ve de ardarda böyle en özgün bir tarzda   

anılmış olan yegane Meleklerdir. 

 

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

1- … o inkarcılar ve o ikiyüzlüler; … (Kuran-Haber 33/1)  

48- … o inkarcılar ve o ikiyüzlüler; … (Kuran-Haber 33/48)                      

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

O halde, şimdi böylece --tüm Kuran-Haber boyunca bu bağlamda tek ve en özgün bu iki Ayetten-- 

yukarıdaki Tablomuzun altında yer almış olan o “öz-inkarcılar” kelimesinin tam karşısına 

neyi yerleştirmemiz gerektiğini de, son olarak, böylece yine açıkça ve netçe bulmuş 

oluyoruz: 

 

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

       öz-ikiyüzlüler (=el-munafıkin),              &              öz-inkarcılar (=el-kafirin), 
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O halde, burada şimdi de yine ilkin, yüce Rabbimizi, ve O’nunla birlikte orada yer alan tüm 

o hayırlı Kullarını, bunların herbiri yüce Rabbimiz tarafından tüm Kuran-Haber boyunca              

böylelikle en Bilgece anılmış olarak, aşağıda tüm o --Bölüm/Ayet numaralarıyla-- görelim, 

birlikte, en başta:  

 

Öz-İlah (=Al-lah)                              

toplam 2698 kez anılmış; 

*Bu en büyük sayımı daha önceki o ilk dokümanımızda (=Devasa Mucize 1) en açıkça ve detaylıca görüp                

tanık olmuştuk.  

İlah (=İlah)                               

toplam 95 kez anılmış; 

2/133  6/46  11/61  20/98  27/26  38/5  59/22  

2/133   6/102  11/84  21/25  27/60  38/65  59/23  

2/163   6/106  13/30  21/29  27/61  39/6  64/13  

2/163   7/59  14/52  21/87  27/62  40/3  73/9  

2/255   7/65  15/96  21/108 27/63  40/37  114/3  

3/2    7/73  16/2  22/34  27/64  40/62    

3/6    7/85  16/22  23/23  28/38  40/65    

3/18    7/138  16/51  23/32  28/38  41/6    

3/18    7/140  17/22  23/91  28/70  43/84    

3/62    7/158  17/39  23/91  28/71  43/84    

4/87    9/31  18/14  23/116 28/72  44/8    

4/171  9/31  18/110 23/117 28/88  47/19    

5/73    10/90  20/8  25/68  28/88  50/26    

5/73    11/14  20/14  26/29  35/3  51/51    

6/19  11/50  20/88  26/213 37/35  52/43 
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Mikail (=Mikal)                                                                                     

toplam 1 kez anılmış; 

2/98 

Cebrail (=Cibril)            

toplam 3 kez anılmış; 

2/97    66/4            

2/98     

 

Marut (=Marut)            

toplam 1 kez anılmış; 

2/102 

Harut (=Harut)            

toplam 1 kez anılmış; 

2/102 

 

öz-temiz (=el-tayyib)             

toplam 7 kez anılmış; 

3/179   5/100  8/37  35/10        

4/2  7/58  22/24 

temiz (=tayyib)             

toplam 6 kez anılmış; 

2/168   5/6  8/69          

4/43  5/88  16/114 

öz-erdemli (=el-salih)            

toplam 1 kez anılmış; 

35/10  
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erdemli (=salih)            

toplam 34 kez anılmış; 

2/62    18/110 30/44  46/15        

5/29    19/60  32/12  64/9        

7/189   20/82  33/31  65/11        

7/190   23/51  34/11  66/4        

9/103   23/100 34/37          

9/120   25/70  35/37          

11/46   25/71  40/40          

16/97   27/19  41/33          

18/82   28/67  41/46          

18/88  28/80  45/15 

 

öz-Teslimciler (=el-Muslimin/un)          

toplam 14 kez anılmış; 

6/163    22/78  46/15          

10/72   27/91  51/36          

10/90   33/35  68/35          

16/89   39/12  72/14          

16/102 41/33 

Teslimciler (=Muslimin/un)           

toplam 22 kez anılmış; 

7/126   27/42  2/136  3/102  29/46      

10/84   28/53  3/52  5/111  30/53      

15/2    43/69  3/64  11/14        

27/31   2/132  3/80  21/108       

27/38   2/133  3/84  27/81 
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öz-İnananlar (=el-Muminin/un)         

toplam 133 kez anılmış; 

2/97    4/146  9/111  26/51  33/47  51/55  8/74  

2/223   4/146  9/112  26/102 33/50  57/12  9/51  

3/28    5/43  10/57  26/114 33/58  59/2  9/71  

3/68    5/54  10/87  26/118 33/59  61/13  9/105  

3/121    6/27  10/103 26/215 33/73  63/8  9/122  

3/124    7/2  10/104 27/2  34/20  66/4  14/11  

3/152    7/143  11/120 27/15  37/81  71/28  23/1  

3/164    8/5  14/41  27/77  37/111 85/7  24/12  

3/166    8/17  15/77  28/10  37/122 85/10  24/31   

3/171    8/19  15/88  28/47  37/132 2/285  24/62  

3/179    8/62  17/9  29/44  45/3  3/28  30/4   

4/84     8/64  17/82  30/47  47/19  3/110  33/11  

4/95    8/65  18/2  33/6  48/4  3/122  33/22  

4/103   9/16  21/88  33/6  48/5  3/160  48/12  

4/115   9/26  24/2  33/23  48/18  4/162  49/10  

4/139   9/61  24/3  33/25  48/20  4/162  49/15  

4/141   9/72  24/30  33/35  48/26  5/11  58/10  

4/141   9/79  24/47  33/37  49/9  8/2  64/13  

4/144    9/107  24/51  33/43  51/35  8/4  74/31  

İnananlar (=Muminin/un)          

toplam 45 kez anılmış; 

2/8    3/175  7/132  11/53  26/67  26/199 44/12  

2/91    5/23  8/1  11/86  26/103 34/31  48/25  

2/93    5/57  9/13  12/103 26/121 37/29  60/11  

2/248   5/112  9/14  23/38  26/139 57/8    

2/278   6/118  9/62  24/17  26/158 5/88    

3/49    7/72  10/78  26/3  26/174 7/75    

3/139  7/85  10/99  26/8  26/190 34/41 
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öz-Elçiler (=el-Rusul)            

toplam 20 kez anılmış; 

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

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

3/144  5/75  12/110 23/51  41/14  46/35 

Elçiler (=Rusul)             

toplam 24 kez anılmış; 

3/183   4/165  6/124  7/53  13/38  35/1    

3/184   5/70  6/130  10/74  21/41  35/4    

4/164   6/10  7/35  11/81  22/75  39/71    

4/164  6/34  7/43  13/32  30/47  40/78 

öz-Melekler (=el-Melaiket)           

toplam 62 kez anılmış; 

2/30  3/87  8/50  17/40  37/15  78/38    

2/31    3/124  13/13  17/61  38/71  97/4    

2/34    3/125  13/23  17/92  38/73      

2/161   4/97  15/7  18/50  39/75      

2/177   4/166  15/8  20/116 41/30      

2/210   4/172  15/28  21/103 42/5      

2/248   6/93  15/30  22/75  43/19      

3/18    6/111  16/2  25/21  43/53      

3/39    6/158  16/28  25/22  47/27      

3/42    7/11  16/32  25/25  53/27      

3/45    8/9  16/33  34/40  66/4      

3/80  8/12    16/49  35/1  70/4 

Melekler (=Melaiket)            

toplam 6 kez anılmış; 

17/95  41/14  66/6          

23/24   43/60  74/31   
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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 peş peşe 

hatırlayalım aşağıda, şimdi bu bağlamda, böylece: 

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

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

--bu hayırlı “Melekleri & İnananları” da böylece-- kapsayan bir yazılı-belge olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra orada hazır bulunan tüm o hayırlı “Meleklerin & İnananların” yüce Rabbimiz 

tarafından tüm Kuran-Haberde nasıl böylece en Üstün ve en Belgin bir tarzda anılıp, akabinde bunların tam 

karşılıklı olarak --anlamsal ilişki, ve de gramatik yapısal açıdan-- böylelikle benzeşmeli (=muteşabihen) 

toplam 5 mükemmel ikili/çift (=mesaniye) halinde --elbette yine 19 kodu altında-- böylece iki taraflı olarak                        

nasıl harika bir şekilde anılıp planlanmış olduklarını, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından da ve en net 

olarak göreceğiz, birlikte:   

Mikail (=Mikal)                  &           Cebrail (=Cibril)   

Marut (=Marut)                &           Harut (=Harut) 

öz-temiz (=el-tayyib)                 &           öz-erdemli (=el-salih)                                                                               

temiz (=tayyib)                            &           erdemli (=salih)   

öz-Teslimciler (=el-Muslimin)             &           öz-İnananlar (=el-Muminin)                                     

Teslimciler (=Muslimin)        &           İnananlar (=Muminin) 

öz-Elçiler (=el-Rusul)                &           öz-Melekler (=el-Melaiket)                                                

Elçiler (=Rusul)                           &           Melekler (=Melaiket)      

 

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 iletir (=yehdi);                         

fakat Al-lah kimi de (bu konuda kendi hainliklerinden ötürü; 2/26-27) saptırırsa (=yudlil), 

onlar için artık bir İletici yoktur! (Öz-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 (Al-laha ve Elçisine karşı orada zorbaca dikleşen münafıklar ve kafirler 

olmalarından ötürü) “kusurlu” konumda kalacak olan bu:                                                                                                                             

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

öz-ikiyüzlüler                 öz-inkarcılar                                                                                       
                           

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

böylece --matematiksel açıdan da-- kesin bir helake ve hezimete uğratılacaklarını; ve bunun akabinde ise,                    

bu ilahi sistemin bize az önce gördüğümüz o toplam 5 çift/ikili halindeki tüm o salih “Melekleri & İnananları”                         

tam ve mükemmel şekilde --yukarıdaki Ayetlerde yüce Rabbimizin akabinde orada yine aynen böylece 

vurgulayıp işaret ettiği üzere-- o Tablolar (=Levvahatun) olarak, her iki tarafta, yine hepsi “19” ile kodlanmış 

halde netçe sunacağını, daha sonra yine ve daha yakından da (inş.A) 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 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) sadece bir Öğütseldir (=Zikra) tüm insanlık için!                      

(Öz-Haber 74/26-31)   

** İlkin, biz buradaki bu kritik Ayetlerle (74/26-31) daha önce gördüğümüz o kritik Ayet (39/23)                    

arasındaki çok yakın ve kesin ilişkiyi, burada yüce Rabbimiz tarafından bunların içinde özel olarak                      

kullanılıp kuvvetle vurgulanmış olan bu Öğüt (=Zikr), ve Öğütsel (=Zikra), ve hemen sonra,                                    

bununla dilediğini saptıracaktır (=yudillu), ve dilediğini doğruya iletecektir (=yehdi) gibi o ortak en kritik 

ifadelerden derhal görebilmiş, ve akabinde yüce Rabbimizin böylelikle buradaki bu iki en kritik ve temel 

Ayetlerle de bize esasen işin sonunda böylece yine burada o aynı mucizevi Şanlı matematiksel Planlamayı                   

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

şimdi ayrıca ve yine bkz. Öz-Haber 39/23 = 74/26-31)                                                                                                                                          

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

 

O halde, yukarıda bu bağlamda Kuran-Haberdeki en kritik ve temel bu Ayetleri                                 

burada da böylece birlikte hatırlayıp, ve böylelikle yine netçe idrak ettikten sonra, şimdi 

artık yüce Rabbimize ait bu 19 kodlu emsalsiz Şanlı Mucizeyi de, bir sonraki sayfamızda,                

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

şöylece:   
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                      toplam           

geçiş sayısı                                                                     

Al-lah (=Öz-İlah)                     2698           Al-lah (=Öz-İlah) 

İlah (=İlah)        95               İlah (=İlah) 

                          _________________________                                             

                                                 19x…       

       toplam                toplam       

    geçiş sayısı         geçiş sayısı                             

Mikal (=Mikail)                               1                 3  Cibril (=Cebrail) 

Marut (=Marut)                     1               1  Harut (=Harut) 

el-tayyib (=öz-temiz)                    7               1  el-salih (=öz-erdemli)                                               

tayyib (=temiz)                     6              34  salih (=erdemli) 

el-Muslimin (=öz-Teslimciler)         14             133  el-Muminin (=öz-İnananlar)                                                    

Muslimin (=Teslimciler)             22              45  Muminin (=İnananlar) 

el-Rusul (=öz-Elçiler)                 20              62  el-Melaiket (=öz-Melekler)                                                      

Rusul (=Elçiler)                  24               6  Melaiket (=Melekler)      

                     _______________   _______________                                          

                               19x…    19x…   

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

el-munafıkin (=öz-ikiyüzlüler)                     26             104               el-kafirin (=öz-inkarcılar)                       

munafıkin (=ikiyüzlüler)                         1                25               kafirin (=inkarcılar)  
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** İlk olarak, burada şunu mutlaka tekrar hatırlayıp kesinlikle bilmeliyiz ki, yüce Rabbimiz böylece                        

--(aslen tüm evrenin dışında/ötesinde olan) o gökteki bu en mübarek makamından mutlak Görme & İşitme & 

Hükmetme yetileriyle; (67/16 & 70/4)-- böylece bu bağlamlarda her yönde/yerde, ve “doğuda ve batıda”                   

aynı anda Hazır bulunabilme kudretlerine bu bağlamlarda her daim ve mutlak olarak böylece sahip olduğu 

için (2/115 & 20/46 & 57/4 & …),                                                                                                                                                                                                               

ve yukarıdaki o en temel Ayetlerde, orada o Elçisine tüm o “ikiyüzlülere & inkarcılara” karşı bizzat Kendisinin 

o biricik İsmiyle o “sol tarafta ve sağ tarafta” böylece mutlak Destekleyicisi olacağını da burada en ilkin ve 

önemle böylece işaret edip vurguladığı için (66/4 = 2/98), biz de yukarıda O’nun bu biricik İsmini (=Al-lah)                                

bu en özel bağlamda aynı anda o her iki tarafa da doğrulukla yerleştirdik, ilkin.   

** İkinci olarak, burada şunu da yine mutlaka idrak edip iyice bilmeliyiz ki, biz burada Kuran-Haberde                         

yer alan tüm o dişil formları (=tayyibet & muminat & muslimat vb.) bu özel ilahi Planlamanın tamamen 

kapsamı dışında tutup, burada yalnızca tüm o eril formları (=tayyib & muminin & muslimin vb.) doğrulukla 

buraya dahil ettik, yüce Rabbimiz o en temel Ayetlerde (35/10 & 66/4 & 33/35 …) bize daha en baştan                  

orada bunları aynen böylece işaret edip vurguladığı üzere.     

** Üçüncü olarak, burada şunu da yine aynen mutlaka idrak edip iyice bilmeliyiz ki, biz burada                                   

Kuran-Haberde yer alan tüm o spesifik ikili-çoğul formları (=mumineyn & muslimeyn & saliheyn vb.) yine                 

bu özel ilahi Planlamanın tamamen kapsamı dışında tutup, burada yalnızca tüm o normal genel-çoğul formları 

ve tekil formları (=muminin & muslimin & salih vb.) doğrulukla buraya dahil ettik, yüce Rabbimiz o en temel 

Ayetlerde (66/4 & 33/35 …) bize daha en baştan orada bunları yine aynen böylece işaret edip vurguladığı 

üzere. 

** Son olarak, burada şunu da mutlaka farkedip açıkça bilmeliyiz ki, yüce Rabbimiz o en yüksek mertebeli                  

iki Meleğini ilkin o özel isimleriyle burada aynen böylece andığı (=Cibril ve Mikal; 2/98), ve daha sonra tüm 

diğer Meleklerini de burada genel olarak aynen böylece (=el-Melaikete; 2/98) bu özel ilahi Planlamasına 

mutlak olarak dahil ettirdiği için,                                                                                                                                                                 

bunun akabinde, yine özel isimleriyle ve yine aynen böylece andığı (=Harut ve Marut; 2/102) bu yüksek 

mertebeli diğer iki Meleğini de burada asla göz ardı etmememiz, ve ama mutlaka bu ilahi Planlamaya böylece  

dahil etmemiz kuvvetle vacip/gerekli kılınmış oldu.     
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O halde, şimdi de burada, en başta Giriş kısmında da kısaca gördüğümüz --yukarıda idrak 

ettiğimiz bu en temel ve kritik Ayetin (2/98) hemen peşinden izleyen-- o gayet önemli ve 

en manidar şu Ayetleri de burada tekrar daha açık olarak da görüp, daha öte ve netçe                      

tanık olalım, birlikte: 

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

99- Ve muhakkak, Biz -burada- böylece sana apaçık “İşaretler” (=Ayatin; ……) indirdik; 

bunları sadece o hainler (=2/26-27) inkar ederler. 

100- Çünki onlar her ne zaman bir Ahit verseler, akabinde onlardan bir kısmı onu                   

bozup atarlardı; o halde, onların çoğu -şimdi de- iman etmeyecekler. 

101- İşte, onlara Al-lahın katından -şimdi- böylece yanlarında olanı doğrulayıp-gerçek kılan 

bir Elçi geldiğinde, o kendilerine Kitap verilmiş olanlardan (=Yahudiler & Hristiyanlar & 

Araplar) bir kısmı Al-lahın -bu- “Yazılı-Belgesini” (=Kitabe; 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 en başta, böylelikle özel birer 

“Yazılı-Belge/Kitap” olarak-- atıf yapan en temel ve özel bir terimdir orada böylece; 39/23 = 74/26-31)  
derhal sırtlarının arkasına attılar, sanki bunu hiç tanıyıp-bilmiyorlarmış gibi! 

(Kuran-Haber 2/99-101)                                                                                                                                 

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

O halde, burada derhal “Davud, ve İsa, ve Muhammed Peygamberlerin Sözlerine” gidelim, 

ve yukarıda anılan bu Kitap verilmiş kimselerin (=Yahudiler & Hristiyanlar & Araplar) 

şimdi neden bu 19 kodlu muhteşem Planlamaları herkesten evvel ve ilkin yakından 

tanıyıp-bilerek, ve yüce Rabbimizin katında ebedi kurtuluşa ve mutluluğa erebilmeleri,                  

ve bu büyük Peygamberlere orada ebedi arkadaşlar ve yakın komşular olabilmeleri için, 

gönülden büyük destek vermeleri gerektiğini tekrar ve kısaca en somut bazı örneklerle 

açıkça idrak edelim. (*Tabi, elbette şimdi bunu böylece yakından tanıyıp-bilerek, yüce Rabbimizin katında 

büyük kurtuluşa ve ebedi feraha erecek birçok ve nice salih İnananlar, şimdi ve yakın gelecekte, aynen 

böylece var olacaklardır bu Kitap halkı arasında da: 4/162 & 5/83-85 & 9/99)           

O halde, tüm bu büyük Peygamberlerin, yüce Rabbimiz tarafından bu Son BinYılda 

gönderileceği açıkça vadolunan bu en kritik ve önemli “Misak Elçisini/Mesajını” nasıl  

böylece açıkça ve kuvvetle haber verdiklerine daha önceki tüm o dokümanlarımızda 

temeliyle ve genişçe tanık olmuştuk. O halde, burada da bu büyük Peygamberlerin şimdi 

özellikle buradaki bu emsalsiz “şanlı Planlamaya” dair vermiş oldukları şu en hikmetli bazı 

göndermelerini ve mucizevi haberlerini de netçe görüp tanık olalım, birlikte, şöylece:   
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====================                                                                                                                                                 
Davud Peygamber dedi: Öyleyse,                                                                                                                                 

--yine yukarıda halihazırda haber verdiği o gelecek torunu “Misak Elçisi” vasıtasıyla--   

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

           o “İLAH” altında,                 o “RAB” altında,                                                                                                                             

o Kelimeyi öveceğim!          o Kelimeyi öveceğim!   

(Zebur-Mezmurlar 56/10)                                                                                                                  

Davud Peygamber dedi: Sen (=o torunu “Misak Elçisi” yine) kendine     

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

                 o “RABBİ”               o “YÜCEYİ” 

          böylece bir Sığınak,             böylece bir Tutunak, 

edindin. Öyleyse, --orada-- sana                                           

                           hiçbir kötülük        hiçbir hastalık  

              değemeyecek;           çadırına yanaşamayacak!       

Çünki o tek İlah seni --o yukarıdaki Tablomuzda yine-- tüm o “yollarında” koruyup 

kollamaları için --oradaki-- o “Melekleri” de tayin edecek!  

Dolayısıyla, (sen orada çalışırken) onlar seni böylece “eller” üzerinde taşıyıp ilerletecekler, 

ta ki sen --orada-- ayağını hiçbir “taşa” çarpmayasın!                                                                      

Akabinde, sen böylece --Tablo altında--                                                                                                                             

                       ezeceksin          çiğneyeceksin 

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

      o çakalı,              o arslanı,                                                           

ve o engereği;                            ve o canavarı!       

 

(Zebur-Mezmurlar 91/9-13)                                                                                                            
==================== 
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====================                                                                                                                                                                          

İsa Peygamber dedi:                                                                                                                                         

Herkim başkalarının önünde             Ve herkim başkalarının önünde                                                                                                

beni tasdik ederse,                                                         beni inkar ederse,                                                                                            

ben de ileride onu tasdik edeceğim o    ben de ileride onu inkar edeceğim o 

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

Göksel “RABBİMİN”      Göksel “RABBİMİN”  

          önünde;                önünde! 

(İncil, Matta 10/32-33)  

İsa Peygamber dedi: Herkim benden ve benim sözlerimden tiksinirse, o İnsanOğlu da                      

(=o “Misak Elçisi” yine) ondan tiksinecektir, o --Üçüncü ve Son Gün/Milenyum içinde--               

böylece kendi görkemi içinde ve                                                   

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

      o “RABBİN,”                                                                                                                                            

        ve o kutsal “Meleklerin,” 

görkemi içinde geldiği zaman! (İncil, Luka 9/26 & Yuhanna 6/40)      

İsa Peygamber dedi: O vakit, İnsanOğlu (=o “Misak Elçisi” yine) o “Meleklerini” de 

gönderecektir, ve onlar da derhal --o yukarıdaki Tablomuzda yine-- onun o Krallığından  

kovup atacaklardır  

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

     o “günahkarları,”        o “kötülükçüleri!” 

Ve onları orada yanan fırına atacaklardır, ve böylece --orada--      

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

         “ağlayış,” ve “sızlanma,”                                  

olacaktır! 
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Akabinde ise, Erdemliler --o yukarıdaki Tablomuzda yine-- RABBİN o “Krallığında”                   

güneş gibi parlayacaklardır!   

Kulağı olanlar bu --“meseli”-- böylece işitmelidirler!                                                                                           

(İncil, Matta 13/41-43) 

*** 

İsa Peygamber dedi: … Siz daha burada bu “meseli” dahi anlayamıyor musunuz? O halde, 

(yukarıda ve İncilin diğer yerlerinde halihazırda verilmiş olan) tüm o diğer “meselleri”  

nasıl anlayabileceksiniz? (İncil, Markos 4/11-13) 

İsa Peygamber dedi: Çünki RABBİN o “Krallığının” gelişi açıktan gözlenemez. Ve hiç kimse, 

“Bakın, o burada!” veya “Bakın, orada!” diye açıktan bağırmayacaktır.                                                     

Fakat işte, RABBİN o “Krallığı” --yukarıda yine “mesel” bağlamda halihazırda açıkça işaret 

edilip netçe sunulduğu üzere-- böylece aranızda olacaktır!                                                                                                  

(İncil, Luka 17/20-21)                                                                                                                                                                                                  
====================                                                            
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====================                                                                                                                                 
Muhammed Peygamber dedi:                                                                                                                                       

Mehdinin (=o gelecek torunu “Misak Elçisi”) o ordusunda                      

           Melek “Mikail”                Melek “Cebrail”                                                                                                                         

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

   arkada,            önde,                                                   

olacaktır.    

Ve böylece göğün ve yerin halkı bununla büyük sevinç duyacaktır, ve kuşlar ve denizdeki 

balıklar dahi! (İbn-i Hacer’den) 

Muhammed Peygamber dedi:                                                                                                                                     

Ve ALLAH ona orada --yukarıdaki o Tablomuzda bu kez de yine o sağ tarafta mevcut-- 

üçbin “Melekler” ile de yardım edecektir; ta ki böylelikle onlar hep birlikte orada                           

ona muhalefet edenlerin                                                                                                                                                   

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

             “arkalarına,”                      ve “yüzlerine,” 

vurup düşüreceklerdir! (Nuaym’dan)           
==================== 

 

(*Ve bunun ardından, biz mutlaka tekrar o “Ata-Peygamberlerin & Musa & İsa & Davud & Muhammed 

Peygamberlerin Sözleri” dosyalarına da gidip, oradaki tüm o --buradaki bu Şanlı mucizevi Planlamayı,                                 

ve daha önceki dokümanlarımızda açıkça ve detaylıca gördüğümüz tüm o diğer Devasa ve ardındaki                                  

o herbir Fevkalade mucizevi Planlamaları da yine böylece ve daima (sol & sağ taraflı) ve böylelikle 

“ikişerli/çiftli” (=mesaniye) olarak büyük hikmetle ve açıkça işaret eden-- en kritik ve en temel diğer                

bu tarz tüm “mesel” (=benzetmeli sembolik “örnekler” içeren) hikmetli ve büyük mucizevi haberlerini de 

böylece ve tümüyle orada mutlaka görüp birer birer ve açıkça tanık olmalıyız.                                                                                       

Ve bunun ardından, burada şunu da asla unutmamalıyız ki, tüm bu büyük Peygamberlere ait bu tarz mucizevi 

en kritik haberleri burada böylece “mesel/matematiksel” boyutta yüce Rabbimiz tarafından böylelikle artık 

açıkça tasdik edilmiş ve gerçek kılınmış olarak böylece bu ebedi Kitapta netçe görmemizin ardından ve 

ötesinde, yüce Rabbimizin tüm bunları yakın gelecekte, ve nihayetinde elbette aslen ahirette, hem de 

aktüel/fiziksel boyutta da o vakit artık açıkça tasdik edilmiş ve gerçek kılınmış olarak tüm salih kullarına 

böylece orada ebedi Hayatta aktüel/fiziksel boyutta da gösterip açıkça tanık kılması aynen böylece mümkün 

ve mukadder olacaktır. (bu bağlamda, lütfen, şimdi ayrıca ve mutlaka bkz. Kuran-Haber 41/30 & 58/22 & 

44/10-16 … XXXX 8/50-51 & 58/19-20 …)        
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O halde, şimdi de burada --bu ilkini bazı açılardan tümden tamamlayıcı ve bütünleyici               

olan-- yüce Rabbimize ait bu ikinci 19 kodlu emsalsiz “onurlu Planlamayı” görelim, birlikte,                                    

yine ilkin Kuran-Haberde bu bağlamdaki --yukarıda gördüğümüz o (66/4) Ayetinin hemen 

ardından gelen-- bu en kritik ve temel Ayeti esas alıp ilerleyerek burada da, en önce:   

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

5- O halde, şimdi onun Rabbi, eğer o sizi --böylece ona karşı dikleşip saptığınız için, 

Tablonun altında-- bırakıp salarsa, ona sizden daha hayırlı olan başka “eşler/ikililer” 

(=ezvacen) verecektir böylece:                                                                                             

kadın Teslimciler,              

kadın İnananlar,                                                  

kadın Uysallar,                                                                                                                                                      

kadın Tevbeciler,                                                                                                                                              

kadın Kullar,                                                                                                                                                        

kadın Geziciler,                                                                                                                                                    

kadın Dullar,                                                                                                                                                                     

ve kadın Bekarlar,  

olarak. (Kuran-Haber 66/5)                                                                                     

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

O halde, şimdi derhal bu salih kadınları ilkin bunların tam dengi olacak bu salih erkeklerle,                          

böyle özel ilahi bir dizi/sıra halinde, eşleyeceğiz aşağıda, ta ki yüce Rabbimizin yukarıdaki 

Ayette büyük Hikmetle aynı zamanda böylelikle orada derinden ve aslen vadetmiş olduğu                            

bu mucizevi “eşlere/ikililere” (=ezvacen) kavuşup açıkça tanık olabilelim burada, birlikte, 

O’nun bu büyük lütfu ve inayetiyle:  

k. Teslimciler,      e. Teslimciler,                                                        

(=Muslimat)     (=Muslimin) 

e. İnananlar,      k. İnananlar,     

 (=Muminin)     (=Muminat) 

k. Uysallar,                      e. Uysallar,                                                                                                                                                      

(=Kanitat)     (=Kanitin) 

e. Tevbeciler,                                             k. Tevbeciler,                                                                  

(=Taibun)     (=Taibat) 
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k. Kullar,                              e. Kullar,                                                    

(=Abidat)     (=Abidin) 

e. Geziciler,                                                       k. Geziciler,                               

 (=Saihun)      (=Saihat)  

k. Dullar,                                                                e. Dullar,                                                                                                                            

(=Seyyibat)      (=Seyyibun) 

k. Bekarlar,        e. Bekarlar,      

 (=Ebkar)     (=Bekeret)  

** Burada mutlaka şunu görüp farketmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda yer alan bu özgün “eşleri/ikilileri” 

burada ilkin şu sırayla:                                                                                                                                                                                      

1. sol & 2. sağ,                                                                                                                                                                                                       

3. sol & 4. sağ,                                                                                                                                                                                                      

5. sol & 6. sağ,                                                                                                                                                                                              

takip ettiğimizde, yukarıdaki o en temel Ayette yüce Rabbimiz tarafından anılmış o salih kadınları oradaki o 

tam aynı sırasıyla müşahade edebiliyoruz burada, ancak sadece orada son sırada diğerlerinden farklı olarak 

sonunda dişil “t” harfinden yoksun, ve başında da bir “ve” bağlacıyla ayrı olarak anılmış bu (=ebkar) 

kelimesini biz de burada buna binaen bu genel kuralın dışına çıkarak en sonda sekizinci sol tarafa yerleştirip, 

sonunda bir dişil “t” harfi olan bu (=bekeret) kelimesini sekizinci sağ tarafa doğrulukla yerleştirebiliyoruz.                 

Ve böylece --Arapça okunuş orada esas alındığında-- yukarıdaki Tablomuzda az önce anılan o en özel ilahi 

dizi/sıra altında baştan sona kadar böylelikle mükemmel ve kusursuz şekilde doğrulukla okuyup 

bitirebiliyoruz.    

 

O halde, şimdi artık yüce Rabbimize ait bu 19 kodlu -ikinci- emsalsiz Onurlu Mucizeyi de, 

bir sonraki sayfamızda, yine derhal en açık bir şekilde ve netçe görüp büyük hayranlıkla 

tanık olabiliriz yine, birlikte, burada şöylece:   
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 toplam                      toplam             

geçiş sayısı         geçiş sayısı                              

k. öz-Teslimciler      1          14  e. öz-Teslimciler                                                        
(=el-Muslimat)        (=el-Muslimin)                                                 

k. Teslimciler      1          22  e. Teslimciler                                                        
(=Muslimat)        (=Muslimin) 

e. öz-İnananlar               133          19  k. öz-İnananlar                        
(=el-Muminin)        (=el-Muminat)                                        
e. İnananlar                 45           3   k. İnananlar                        
(=Muminin)        (=Muminat) 

k. öz-Uysallar     0           0   e. öz-Uysallar                                                                                                                             
(=el-Kanitat)        (=el-Kanitin)                                           
k. Uysallar      3           6   e. Uysallar                                                                                                                             
(=Kanitat)        (=Kanitin) 

e. öz-Tevbeciler     2           0   k. öz-Tevbeciler                                                                                                                             
(=el-Taibun/el-Tevvabin)      (=el-Taibat/el-Tevvabat)                   

e. Tevbeciler     0           1   k. Tevbeciler                                                                                                                             
(=Taibun/Tevvabin)       (=Taibat/Tevvabat) 

k. öz-Kullar      0           3   e. öz-Kullar                                                    
(=el-Abidat)        (=el-Abidin)                                          
k. Kullar      1           7   e. Kullar                                                                                                        
(=Abidat)        (=Abidin) 

e. öz-Geziciler       1           0   k. öz-Geziciler                                  
(=el-Saihun)         (=el-Saihat)                                                 

e. Geziciler        0           1   k. Geziciler                                         
(=Saihun)         (=Saihat)  

k. öz-Dullar     0           0   e. öz-Dullar                                                               
(=el-Seyyibat)         (=el-Seyyibun)                                           
k. Dullar     1           0   e. Dullar                                                               
(=Seyyibat)         (=Seyyibun) 
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k. öz-Bekarlar       0          0   e. öz-Bekarlar                   
(=el-Ebkar)        (=el-Bekeret)                                             

k. Bekarlar        2          0   e. Bekarlar                   
(=Ebkar)        (=Bekeret)  

       __________________      __________________                                          

               19x…              19x…   

 

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

k. öz-teslimatçılar      0           0    e. öz-teslimatçılar                                    
(=el-musteslimat)        (=el-musteslimun)   
k. teslimatçılar     0           1   e. teslimatçılar   
(=musteslimat)          (=musteslimun) 
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** İlk olarak, burada şunu açıkça görüp idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda sadece o “öz-Tevbeciler” 

(=el-Taibun) ifadesi yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde hem de güçlü formu olan bu (=el-Tevvabin) 

olarak da kullanılmıştır (9/112 & 2/222); dolayısıyla, bunu da böylece buna binaen yukarıda her iki tarafta 

doğrulukla hesaba dahil ettik. 

** İkinci olarak, burada şunu da yine aynen mutlaka idrak edip iyice bilmeliyiz ki, biz burada                                   

Kuran-Haberde yer alan tüm o spesifik ikili-çoğul formları (=mumineyn & muslimeyn vb.) yine --aynen                           

o ilk “şanlı Planlamada” yaptığımız gibi-- buradaki bu özel ilahi Planlamanın da tamamen kapsamı dışında 

tutup, burada da yine yalnızca tüm o normal genel-çoğul formları (=muminin & muslimin vb.) doğrulukla 

buraya dahil ettik, yüce Rabbimiz o en temel Ayette (66/5) yine bize daha en baştan bunları aynen ve böylece                  

işaret edip vurguladığı üzere. 

** Son olarak, burada mutlaka şunu da görüp açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzun altında kalan  

o spesifik “teslimatçılar” (=musteslimun) formu, orada bunun tam dengi olan karşısındaki o dişil formuyla 

birlikte --yine bu bağlamda ilkin o en temel (74/28) Ayetine binaen, elbette-- derhal dışlandılar, ve elendiler;                 

çünki ilk olarak, bunlar bu normal form olan (=muslimun) formundan böylece yapısal olarak farklı,                                

ve akabinde, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde, ahiretteki o çetin azap karşısında tamamen çaresiz ve 

zoraki olarak sergilenecek mücrim bir “teslimatçılığı” kastederek kullanılmış olduğu için orada aslen. 

(=37/24-26)  
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O halde, şimdi de burada, Kuran-Haberde yüce Rabbimiz tarafından böylelikle en Bilgece  

anılmış bu toplam sekiz hayırlı “eşleri/ikilileri” aşağıda tüm Kuran-Haber boyunca anılmış  

oldukları o --Bölüm/Ayet numaralarıyla-- böylece ardarda, ve birlikte görüp açıkça                   

tanık olalım, son olarak, burada:  

kadın öz-Teslimciler (=el-Muslimat)         

toplam 1 kez anılmış; 

33/35     

kadın Teslimciler (=Muslimat)          

toplam 1 kez anılmış; 

66/5 

erkek öz-Teslimciler (=el-Muslimin/un)         

toplam 14 kez anılmış; 

*Buna daha önce o ilk “şanlı Planlamada” açıkça tanık olmuştuk.   

erkek Teslimciler (=Muslimin/un)         

toplam 22 kez anılmış; 

*Buna daha önce o ilk “şanlı Planlamada” açıkça tanık olmuştuk.   

 

kadın öz-İnananlar (=el-Muminat)          

toplam 19 kez anılmış;             

4/25    9/71  24/23  33/49  47/19  60/10  85/10  

4/25    9/72  24/31  33/58  48/5  60/12    

5/5  24/12  33/35  33/73  57/12  71/28 

kadın İnananlar (=Muminat)           

toplam 3 kez anılmış; 

48/25               

60/10               

66/5 
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erkek öz-İnananlar (=el-Muminin/un)                                                                                                         

toplam 133 kez anılmış; 

*Buna daha önce o ilk “şanlı Planlamada” açıkça tanık olmuştuk.   

erkek İnananlar (=Muminin/un)          

toplam 45 kez anılmış; 

*Buna daha önce o ilk “şanlı Planlamada” açıkça tanık olmuştuk.   

 

kadın Uysallar (=Kanitat)             

toplam 3 kez anılmış; 

4/34    33/35   66/5 

erkek Uysallar (=Kanitin/un)           

toplam 6 kez anılmış; 

2/116   3/17  33/35          

2/238  30/26  66/12 

 

kadın Tevbeciler (=Taibat)                                  

toplam 1 kez anılmış; 

66/5 

erkek öz-Tevbeciler (=el-Taibun/el-Tevvabin)       

toplam 2 kez anılmış; 

2/222  9/112 
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kadın Kullar (=Abidat)           

toplam 1 kez anılmış; 

66/5  

erkek öz-Kullar (=el-Abidin/un)          

toplam 3 kez anılmış; 

9/112   21/84   43/81 

erkek Kullar (=Abidin/un)           

toplam 7 kez anılmış; 

2/138   21/106 109/5          

21/53   23/47            

21/73       109/3     

 

kadın Geziciler (=Saihat)           

toplam 1 kez anılmış; 

66/5 

erkek öz-Geziciler (=el-Saihun)          

toplam 1 kez anılmış; 

9/112 

 

kadın Dullar (=Seyyibat)           

toplam 1 kez anılmış; 

66/5 

kadın Bekarlar (=Ebkar)           

toplam 2 kez anılmış; 

56/36  66/5 
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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 onüçüncü,                                       

ve de ondördüncü, gayet kritik ve en önemli bu “Şanlı” mucizevi İlahi Mesajlara da                      

böylelikle mutlak kulak verip, ve ardından böylece samimi bir yürekle oturup                                 

bunlar üzerinde de erdemlice çalışacak,                                                                                                                                                                             

ve böylelikle burada bunları 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) 

erdemli inananların üzerine olsun yine, yüce Rabbimizin katında, hepimizin sonsuz 

kurtuluş ve mutluluğumuz için, ebeden!                                                                                                                                                               

(Lütfen, bu bağlamda tekrar ve mutlaka bkz. Öz-Haber 39/23, 33-35 & 74/26-40) 

 

                                       Metin/Misak Elçisi              

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

     


