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                O EBEDİ “FELAKETTEN;” O EBEDİ “SAADETE!” 

Burada, yine Kuran-Haberde, yüce Rabbimizin bu kez de tüm o en özgün “tezatlı” terimleri 

ilkin nasıl böylece burada en özel bir tarzda ve tam karşılıklı olarak birer birer anıp,        

akabinde, böylelikle bunların tümünü en Bilgece ve en Erklice burada yine nasıl “19” kodu 

altında en harika bir tarzda, böylece yine tam karşılıklı ve iki taraflı olarak, en mükemmel 

bir ölçüyle bu muazzam “ulaştırıcı Planlaması” altında, tam olarak hesaplayıp kodlamış 

olduğuna büyük bir hayranlıkla tanık olacağız yine, birlikte.    

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

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

en 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 muazzam “ulaştırıcı 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:    

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

24- Şüphesiz, böylece Biz seni bu “Gerçek” (=el-Hakk; bu özel terim, burada yine yüce Rabbimize ait 

19 kodlu, bu muhteşem Planlamasına böylelikle yine ilkin ayrı ve müstakil bir “Yazılı-Belge/Kitaben,”                      

ve akabinde de, böylece yine aslen bir “Gerçek” (=el-Hakk) olarak atıf yapan en temel ve özel bir terimdir 

Kitapta böylece, en başta; 39/23, 41 = 74/26-31) ile gönderdik, böylelikle --şimdi, o Tablolarda,                 

o sağ tarafta-- bir Müjdeci, ve --o Tablolarda, o sol tarafta-- bir Uyarıcı olarak!                                      

Ve daha önce her toplumun içinde de bir Uyarıcı gelip geçmiştir. 

25- Ama eğer seni yalanlarlarsa, (şunu unutma ki,) onlardan öncekiler de yalanlamışlardı; 

Elçileri onlara Apaçık-Belgelerle, ve Sayfalarla, ve aydınlatıcı Kitap ile gelmişlerdi. 

26- Sonra, Ben de o inkarcıları yakaladım; o halde, o cezalandırmam nasıl oldu? 

(*Lütfen, bu bağlamda şimdi, hem de ayrıca ve mutlaka bkz. “Görkemli Bir Mucize;” sh. 1)   

(Kuran-Haber 35/24-26)          

====================    
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O halde, şimdi ilkin, yine Kuran-Haberde bu bağlamdaki bu en kritik ve temel Ayetleri 

görerek başlayalım birlikte, şöylece: 

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

19- Ve o kör (=el-ama) ile o gören (=el-basir) eşit olmaz;        

20- ve o karanlık (=el-zulumat) ve o ışık (=el-nur) da;         

21- ve o gölgelik (=el-zıll) ve o sıcaklık (=el-harur) da!        

22- Ve o yaşayanlar (=el-ehya) ve o ölüler (=el-emvat) da eşit olmaz!                                                         

Şüphesiz, artık Al-lah dilediğine işittirir; ama sen o kabirlerin içinde olanlara                  

işittirebilecek değilsin.             

23- Sen sadece artık -bununla- bir uyarıcısın!         

24- Şüphesiz, böylece Biz seni bu “Gerçek” (=el-Hakk; bu özel terim, burada yine yüce Rabbimize ait  

--ve en başta böylece her zaman mükemmel ikililer/eşler (=zevceyn) olarak yaratılıp takdir edilmiş olan--                                     

19 kodlu, bu muhteşem Planlamasına da böylelikle yine ilkin ayrı ve müstakil bir “Yazılı-Belge/Kitaben,”                                           

ve akabinde de, böylece yine aslen bir “Gerçek” (=el-Hakk) olarak atıf yapan en temel ve özel bir terimdir 

Kitapta böylece, en başta; 39/23, 41 = 74/26-31) ile gönderdik, böylelikle --şimdi, o Tablolarda,                               

o sağ tarafta-- bir Müjdeci, ve --o Tablolarda, o sol tarafta-- bir Uyarıcı olarak! …                              

(Kuran-Haber 35/19-24)          

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

O halde, şimdi yüce Rabbimizin yukarıdaki bu en kritik ve temel Ayetlerde verdiği                             

bu apaçık İşarete binaen, yukarıda anılan tüm bu en özgün “tezatlı” terimleri, aşağıda 

Tablomuza aynen böylece yerleştireceğiz:  

o Kör       o Gören    

 (=el-Ama)      (=el-Basir) 

o Karanlık     o Işık    

 (=el-Zulumat)     (=el-Nur)  

o Sıcaklık      o Gölgelik    

 (=el-Harur)      (=el-Zıll)      

o Ölüler      o Yaşayanlar    

 (=el-Emvat)     (=el-Ehya)   

** Yukarıdaki o birinci ikilinin yüce Rabbimiz tarafından yine aynı, veya benzer bir  tarzda ayrıca bu Ayetlerde (=6/50, 

11/24, 13/16, 40/58), ve yukarıdaki o ikinci ikilinin yine aynı  tarzda ayrıca bu Ayette (=13/16) anılmış olduğunu da                  

açıkça bilip farketmeliyiz burada.  
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====================           

34- Ve o iyilik (=el-hasenet) ve o kötülük (=el-seyyiet) eşit olmaz! …                                  

(Kuran-Haber 41/34) 

95- Ve bir darlığı olmaksızın, inananlardan o oturanlar (=el-kaidun) ve Al-lah yolunda 

mallarıyla ve canlarıyla o çabalayanlar (=el-mucahidun) eşit olmaz! …                                              

(Kuran-Haber 4/95)  

100- De ki: o kirli (=el-habis) ve o temiz (=el-tayyib) eşit olmaz! …                                                  

(Kuran-Haber 5/100) 

12- Ve o iki deniz eşit olmaz; biri tatlı (=azb) leziz (=furat), içimi kolaydır, ve biri                       

tuzlu (=milh) acı (=ucac)! … (Kuran-Haber 35/12)  

10- Ve sizden, o Zaferden önce (=min kabl) harcayan ve savaşanlar eşit olmaz, çünki onlar                 

ondan sonra (=min bad) harcayanlar ve savaşanlardan daha yüksek derecededirler! …                 

(Kuran-Haber 57/10) 

20- Ve o ateş (=el-nar) halkı ve o bahçe (=el-cennet) halkı eşit olmaz! …                                        

(Kuran-Haber 59/20)          

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

O halde, şimdi yine yüce Rabbimizin yukarıdaki bu en kritik Ayetlerde verdiği bu                          

apaçık haberlere binaen, yukarıda anılan tüm bu en özgün “tezatlı” terimleri, aşağıda 

Tablomuza yine aynen böylece yerleştireceğiz:  

o Kötülük      o İyilik   

 (=el-Seyyiet)      (=el-Hasenet)     

o Oturanlar     o Çabalayanlar  

 (=el-Kaidun)     (=el-Mucahidun) 

o Kirli      o Temiz   

 (=el-Habis)     (=el-Tayyib)  

Tuzlu       Tatlı     

 (=Milh)      (=Azb)     
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Acı      Leziz     

 (=Ucac)      (=Furat)     

Sonra      Önce    

 (=Bad)       (=Kabl)     

o Ateş      o Bahçe    

 (=el-Nar)     (=el-Cennet)  

 

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

18- Öyleyse, artık o inanan (=el-mumin) o sapıtan (=el-fasık) gibi midir; onlar                                   

eşit olmazlar! (Kuran-Haber 32/18)  

24- Bu iki grubun örneği, o kör ve o sağır (=el-esam) ve o gören ve o işiten (=el-semi) 

gibidir; bunlar örnekçe eşit olabilirler mi? … (Kuran-Haber 11/24)     

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

O halde, şimdi yine yüce Rabbimizin yukarıdaki bu en kritik Ayetlerde verdiği bu                          

apaçık haberlere binaen, yukarıda anılan bu en özgün “tezatlı” terimleri, aşağıda               

Tablomuza yine aynen böylece yerleştireceğiz:  

o Sapıtan      o İnanan   

 (=el-Fasık)      (=el-Mumin) 

o Sağır      o İşiten     

(=el-Esam)     (=el-Semi) 

** Yukarıdaki ikinci Ayette yer alan (=o Kör & o Gören) ikilisini daha önce zaten bu Ayette (=35/19) görüp halihazırda 

Tabloya yerleştirmiş olduğumuzu da bilip farketmeliyiz burada.   
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=====================            

58- Ve o kör ve o gören, ve inanıp o düzelticilikler (=el-salihat) için çalışan ve o bozucu 

(=el-musi) eşit olmaz! … (Kuran-Haber 40/58)        

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

O halde, şimdi yine yüce Rabbimizin yukarıdaki bu en kritik Ayette vermiş olduğu bu                                 

apaçık habere binaen, yukarıda anılan bu en özgün “tezatlı” terimleri, aşağıda                   

Tablomuza yine aynen böylece yerleştireceğiz:  

o Bozucu      o Düzeltici   

 (=el-Musi)      (=el-Muslih) 

** Burada şunu da açıkça görüp tekrar iyice idrak etmeliyiz ki, yukarıda anılan bu (=el-salihat: o düzelticilikler) ifadesi                  

yine orada anılan bu (=el-musi: o bozucu) ifadesinin tam karşıtı olmadığı için, burada yine yüce Rabbimizin en evvelden 

beri büyük Hikmeti üzere planlayıp farz kılmış olduğu bu en özgün Emri üzere (=16/101),                                                                                       

şimdi, bunun tam karşıtı olan bu (=el-muslih: o düzeltici) ifadesini bunun yerine getirip değiştirerek doğrulukla 

Tablomuza böylece yerleştiriyoruz bunu burada, ve böylelikle yüce Rabbimizin --daha en evvelden beri Kitabına en Bilge                

bir tarzda kaydetmiş olduğu-- bu en Hikmetli Ayetlerinin (=16/101-102) bir önemli tecellisine daha burada da böylece ve 

açıkça tanık olmuş oluyoruz.   

 

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

9- De ki: Öyleyse, artık o kimseler ki biliyorlar (=yalemun) ve o kimseler ki                           

bilmiyorlar (=la yalemun) eşit olabilir mi? ... (Kuran-Haber 39/9)      

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

O halde, son olarak, şimdi yine yüce Rabbimizin yukarıdaki bu en kritik Ayette verdiği                  

bu apaçık habere binaen, yukarıda anılan bu en özgün “tezatlı” terimleri, aşağıda bu kez                    

Tablomuzun altına --bu husustaki o en kritik ve temel bu Ayetin (=74/28) en açık işareti 

üzere yine, elbette (bunu birazdan ve tekrar göreceğiz -inş.A- daha yakından da)--                      

aynen böylece yerleştireceğiz: 

  

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

bilmiyorlar          biliyorlar                     

(=la yalemun)           (=yalemun) 
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====================            

19- Öyleyse, şimdi siz hacılara su verilmesini (=sikayat) ve kutsal Mescidin onarılmasını 

(=imarat), Al-laha ve Son Güne inanan (=amene) ve Al-lah yolunda gayret eden (=cahede) 

gibi mi kıldınız; bunlar Al-lahın katında eşit olmazlar! … (Kuran-Haber 9/19) 

75- Al-lah bir örnek verdi: Hiçbir isteme güç yetiremeyen (=la yekdiru) boyunduruk 

altında kalmış bir kul (=abden), ve kendisini Katımızdan güzel bir destekle (=rızken) 

desteklediğimiz, ve o da bundan gizli ve açık olarak harcayan (=yunfiku) kimse; bunlar  

eşit olabilirler mi? …  (Kuran-Haber 16/75) 

76- Öyleyse, şimdi o (=huve), ve dosdoğru bir yol üzerinde olup adaletle emreden                                    

o kimse (=men) eşit olabilir mi? (Kuran-Haber 16/76)   

29- Al-lah bir örnek verdi: Üzerinde çekişen ortaklar (=şureka) olan bir adam, ve                                    

bir adama (=recul) teslim olan bir adam; bunlar örnekçe eşit olabilirler mi?                                      

(Kuran-Haber 39/29)         

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

 

O halde, şimdi böylece evvela yukarıda mutlaka bunu da görmeli ve açıkça idrak                     

etmeliyiz ki, --daha önce gördüğümüz tüm o Ayetlerin aksine-- yukarıdaki bu Ayetlerde, 

yüce Rabbimiz (bilinçli olarak, elbette) tam “tezatlı” terimler kullanmaktan özellikle                  

imtina etmiş olduğu için, yukarıdaki tüm bu tam “tezatlı” olmayan terimler buradaki                        

bu 19 kodlu --tam “tezatlı” olan terimler üzerine kurulu-- özgün ilahi Planlamanın                  

elbette tamamen kapsamı dışında tutulmalıdır, en baştan beri. 
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O halde, burada şimdi de, Kuran-Haberde yüce Rabbimiz tarafından en özel bir tarzda 

anılıp burada böylelikle en Bilgece zikredilmiş olan tüm bu en özgün “tezatlı” terimleri 

aşağıda tüm Kuran-Haber boyunca --Bölüm/Ayet numaralarıyla-- böylece birer birer 

görelim, ilkin, birlikte:  

Sapıtan (=Fasık)            

toplam 2 kez anılmış; 

32/18   49/6 

o İnanan (=el-Mumin)           

toplam 1 kez anılmış; 

59/23 

İnanan (=Mumin)             

toplam 21 kez anılmış; 

2/221   4/92  4/94  12/17  20/75  32/18  40/40  

4/92    4/92  4/124  16/97  20/112 33/36  64/2  

4/92  4/93  9/10  17/19  21/94  40/28  71/28 

 

o Kirli (=el-Habis)             

toplam 7 kez anılmış;    

2/267   4/2    5/100   8/37        

3/179   5/100   8/37     

o 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 
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o Ateş (=el-Nar)             

toplam 105 kez anılmış;      

2/24    3/24  7/36  13/17  29/24  40/43  51/13  

2/39    3/103  7/38  13/35  29/25  40/46  52/14  

2/80    3/116  7/38  14/30  32/20  40/47  54/48  

2/81    3/131  7/44  14/50  32/20  40/47  56/71  

2/126   3/151  7/47  16/62  33/66  40/49  57/15  

2/167   3/183  7/50  18/53  34/42  40/72  58/17  

2/174   3/185  8/14  20/10  38/27  41/19  59/3  

2/175   3/191  9/17  21/39  38/59  41/24  59/17  

2/201   3/192  10/8  22/72  38/61  41/28  59/20  

2/217   4/145  11/16  23/104 38/64  41/40  64/10  

2/221   5/29  11/17  24/57  39/8  45/34  66/10  

2/257   5/37  11/98  27/8  39/16  46/20  74/31  

2/275   5/72  11/106 27/90  39/19  46/34  85/5  

3/10  6/27  11/113 28/29  40/6  47/12  87/12  

3/16  6/128  13/5  28/41  40/41  47/15  10/27 

Ateş (=Nar)             

toplam 40 kez anılmış; 

2/17    7/12  18/29  27/7  55/15  92/14    

2/266   9/35  18/96  28/29  55/35  98/6    

4/10    9/63  20/10  28/29  66/6  101/11   

4/14    9/68  20/10  35/36  71/25  104/6    

4/30    9/81  21/69  36/80  72/23  111/3    

4/56    9/109  22/19  38/76  88/4      

5/64  15/27  24/35  52/13  90/20  

o Bahçe (=el-Cennet)            

toplam 52 kez anılmış;   

2/35    5/72  7/46  16/32  36/26  43/72             66/111  

2/82    7/19  7/49  19/60  36/55  46/14             68/17  

2/111   7/22  7/50  19/63  39/73  46/16             79/41  

2/214   7/27  9/111  20/117 39/74  47/6             81/13 
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2/221   7/40  10/26  20/121 40/40  47/15    

3/142   7/42  11/23  25/24  41/30  50/31    

3/185   7/43  11/108 26/90  42/7  59/20    

4/124   7/44   13/35  29/58  43/70  59/20 

Bahçe (=Cennet)             

toplam 14 kez anılmış;    

2/265   17/91  26/85  57/21  76/12      

2/266   25/8  53/15  69/22  88/10      

3/133   25/15  56/89  70/38 

 

o Sağır (=el-Esam)             

toplam 1 kez anılmış;      

11/24 

o İşiten (=el-Semi)             

toplam 20 kez anılmış;      

2/127   6/13  11/24  26/220 40/56      

2/137   6/115  12/34  29/5  41/36      

3/35    8/61  17/1  29/60  42/11      

5/76  10/65  21/4  40/20  44/6 

İşiten (=Semi)            

toplam 27 kez anılmış;      

2/181   3/38  8/17  22/61  49/1      

2/224   3/121  8/42  22/75  58/1      

2/227   4/58  8/53  24/21  76/2      

2/244   4/134  9/98  24/60        

2/256   4/148  9/103  31/28        

3/34  7/200  14/39  34/50 
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o Bozucu (=el-Musi)            

toplam 1 kez anılmış;    

40/58 

o Düzeltici (=el-Muslih)            

toplam 1 kez anılmış;    

2/220 

 

Sonra (=Bad)             

toplam 148 kez anılmış;    

2/27    3/19  5/12  9/28  16/92  29/63  46/30  

2/52    3/61  5/32  9/66  16/94  30/3  47/4  

2/56    3/80  5/39  9/74  16/106 30/4  47/25  

2/64    3/82  5/41  9/113  16/110 30/19  47/32  

2/74    3/86  5/43  9/115  16/119 30/24  48/24  

2/75    3/89  5/94  9/117  17/17  30/50  49/11  

2/109   3/90  5/106  10/3  21/57  30/54  53/26  

2/109   3/94  5/108  10/21  21/105 30/54  57/10  

2/120   3/100  5/115  10/32  22/5  33/52  57/17  

2/145   3/105  6/68  11/7  23/15  34/32  65/1  

2/159   3/106  6/71  11/10  24/5  35/9  65/7  

2/164   3/152  7/56  12/35  24/33  38/88  66/4  

2/178   3/154  7/69  12/45  24/47  39/6  68/13  

2/181   3/172  7/74  12/48  24/55  41/50  79/30  

2/209   4/11  7/85  12/49  24/55  42/14  95/7  

2/211   4/12  7/89  12/100 24/58  42/16  98/4  

2/213   4/12  7/100  13/25  25/29  42/28    

2/230   4/12  7/129  13/37  26/120 42/41    

2/246   4/24  8/6  16/41  26/227 45/5    

2/253   4/115  8/75  16/65  27/11  45/6    

2/259   4/153  9/12  16/70  28/43  45/17    

3/8  4/165  9/27  16/91  28/87  45/23 
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Önce (=Kabl)             

toplam 117 kez anılmış;    

2/25    6/84  12/6  20/71  28/48  42/47  63/10  

2/89    6/158  12/37  20/90  30/4  46/4  64/5  

2/91    7/53  12/64  20/114 30/42  48/15  71/1  

2/108   7/101  12/76  20/115 30/43  48/16    

2/237   7/123  12/77  20/130 30/49  48/23    

2/254   7/129  12/80  20/130 33/15  50/39    

3/4    7/155  12/100 20/134 33/38  50/39    

3/93    7/173  13/6  21/51  33/49  51/16    

3/143   8/71  14/22  21/76  33/62  51/46    

3/164   9/30  14/31  22/78  34/53  52/26    

4/47    9/48  14/44  23/83  34/54  52/28    

4/94    9/50  15/27  24/58  38/16  53/52    

4/136   9/107  16/118 26/49  39/8  56/45    

4/159   10/74  17/58  27/38  39/54  57/10    

4/164   10/91  18/109 27/39  39/55  57/16    

5/34     11/49  19/7  27/40  40/34  57/22    

5/59    11/62  19/9  27/46  40/67  58/3    

5/77    11/78  19/23  27/68  40/74  58/4    

6/28  11/109 19/67  28/12  41/48  62/2 

 

o Kör (=el-Ama)             

toplam 8 kez anılmış;    

6/50    13/16  35/19  48/17        

11/24  24/61  40/58  80/2 

Kör (=Ama)              

toplam 5 kez anılmış; 

13/19   17/72  20/125         

17/72  20/124 
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o Gören (=el-Basir)             

toplam 9 kez anılmış;    

6/50    13/16  35/19  40/56  42/11      

11/24  17/1  40/20  40/58 

Gören (=Basir)             

toplam 42 kez anılmış;    

2/96    3/20  8/39  17/30  25/20  40/44  58/1  

2/110   3/156  8/72  17/96  31/28  41/40  60/3  

2/233   3/163  11/112 20/35  33/9  42/27  64/2  

2/237   4/58  12/93  20/125 34/11  48/24  67/19  

2/265   4/134  12/96  22/61  35/31  49/18  76/2  

3/15  5/71  17/17  22/75  35/45  57/4  84/15 

 

o Karanlık (=el-Zulumat)            

toplam 14 kez anılmış;   

2/257   5/16  6/39  13/16  14/5  33/43  57/9  

2/257  6/1  6/122  14/1  21/87  35/20  65/11 

Karanlık (=Zulumat)            

toplam 9 kez anılmış;    

2/17    6/59  6/97  24/40  39/6      

2/19    6/63  24/40  27/63 

o Işık (=el-Nur)             

toplam 13 kez anılmış;    

2/257   5/16  7/157  14/1  33/43  57/9  65/11  

2/257  6/1  13/16  14/5  35/20  64/8 

Işık (=Nur)              

toplam 20 kez anılmış;                                                                                                                                       

4/174   5/46    9/32  24/35  24/40  42/52  61/8 
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5/15    6/91  10/5  24/35  39/22  57/13  71/16              

5/44  6/122  24/35  24/40  39/69  57/28 

 

o Kötülük (=el-Seyyiet)            

toplam 10 kez anılmış;    

6/160   13/6  23/96  27/90  28/84      

7/95  13/22  27/46  28/54  41/34 

Kötülük (=Seyyiet)             

toplam 12 kez anılmış;    

2/81    4/78  4/85  10/27  40/40  42/40    

3/120         4/79  7/131          30/36   42/40   42/48           

o İyilik (=el-Hasenet)           

toplam 11 kez anılmış;    

6/160   7/131  13/22  27/46  28/54  41/34    

7/95           13/6  16/125 27/89  28/84  

İyilik (=Hasenet)              

toplam 17 kez anılmış;    

2/201   4/40  4/85  16/30  33/21  60/4    

2/201   4/78  7/156  16/41  39/10  60/6    

3/120  4/79  9/50  16/122 42/23    

 

o Oturanlar (=el-Kaidun/in)            

toplam 5 kez anılmış;    

4/95  4/95  4/95  9/46  9/86 

Oturanlar (=Kaidun/in)           

toplam 1 kez anılmış;    

5/24 
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o Çabalayanlar (=el-Mucahidun/in)         

toplam 4 kez anılmış;    

4/95  4/95  4/95  47/31 

 

Tuzlu (=Milh)             

toplam 2 kez anılmış;   

25/53  35/12 

Tatlı (=Azb)              

toplam 2 kez anılmış;  

25/53  35/12 

 

Acı (=Ucac)              

toplam 3 kez anılmış;   

25/53  35/12  56/70 

Leziz (=Furat)             

toplam 3 kez anılmış;   

25/53  35/12  77/27 

 

o Ölüler (=el-Emvat)            

toplam 1 kez anılmış;   

35/22 

Ölüler (=Emvat)             

toplam 5 kez anılmış;   

2/28  2/154  3/169  16/21  77/26 
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o Yaşayanlar (=el-Ehya)             

toplam 1 kez anılmış;   

35/22 

Yaşayanlar (=Ehya)             

toplam 4 kez anılmış;    

2/154  3/169  16/21  77/26 

 

o Sıcaklık (=el-Harur)            

toplam 1 kez anılmış;  

35/21 

o Gölgelik (=el-Zıll)            

toplam 3 kez anılmış;   

25/45  28/24  35/21 

Gölgelik (=Zıll)             

toplam 4 kez anılmış;    

4/57  56/30  56/43  77/30 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      

bilmiyorlar (=la yalemun)             

toplam 44 kez anılmış;   

2/13    6/37  10/55  16/75  30/30  39/29  63/8  

2/77    7/131  10/89  16/101 30/59  39/49  68/44  

2/78    7/182  12/21  21/24  31/25  40/57    

2/101   7/187  12/40  27/61  34/28  44/39    

2/113   8/34  12/68  28/13  34/36  45/18    

2/118   9/6  16/38  28/57  36/36  45/26    

5/104  9/93  16/56  30/6  39/9  52/47 
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biliyorlar (=yalemun)            

toplam 46 kez anılmış;   

2/26    6/97  19/75  37/170 68/33      

2/75     6/105  24/25  39/9  70/39      

2/102   6/114  25/42  39/26  72/24      

2/103   7/32  27/52  40/70  78/4      

2/144   9/11  29/41  41/3  78/5      

2/146   10/5  29/64  42/18  82/12      

2/230   12/46  29/66  43/86        

3/75    15/3  30/7  43/89        

3/78    15/96  34/14  54/26        

3/135  16/41  36/26  58/14 
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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, şöylece: 

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

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

--burada bu en özgün “tezatlı” terimleri de böylece-- kapsayan bir Yazılı-Belge olarak 

indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki tüm o en özgün “tezatlı” terimlerin yüce Rabbimiz tarafından tüm                                   

Kuran-Haberde nasıl böylece en Bilge bir tarzda, en isabetli ve uygun sayılarda kullanılıp, akabinde bunların 

tam karşılıklı olarak --anlamsal, ve yapısal açıdan-- böylelikle benzeşmeli (=muteşabihen) toplam “14” 

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

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

birlikte:   

o Sapıtan            &   o İnanan    

 (=el-Fasık)      (=el-Mumin) 

o Kirli              &   o Temiz   

 (=el-Habis)     (=el-Tayyib)  

o Ateş              &   o Bahçe    

 (=el-Nar)     (=el-Cennet)  

o Sağır              &   o İşiten      

(=el-Esam)     (=el-Semi) 

.........             &   ………      

 

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

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

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

iletir (=yehdi); fakat Al-lah kimi de (bu konuda o kendi hainliklerinden ötürü; 2/26-27)  

saptırırsa (=yudlil), onlar için artık bir İletici yoktur!  

(Kuran-Haber 39/23)                                                                                 

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

26- Al-lah dedi: Öyleyse, Ben de (şimdi) onu Söküp-Atıcıya sokacağım!                                       

27- Peki sana ne bildirdi, nedir o Söküp-Atıcı!                                                                                                

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

O baki-bırakmaz,        ve O sağlam-komaz, 

               (ve ardından, sunar)                                                                                                         

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

           Tablolar                                                                                                                                

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

                                tüm insanlık için.                                                                                                           

30-               Onun üzerinde (kodlanmıştır) “19!”  

 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o (çünki Tablodaki tüm o diğerlerinin aksine, bunlar keskin/bariz                             

--eşit formda-- tam “karşıt” kelimeler olmadıklarından ötürü) burada bu açıdan bariz şekilde farklı ve 

“kusurlu” konumda kalacak olan bu karşılıklı iki terimin:  

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

la yalemun                     yalemun 

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

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

o toplam “14” mükemmel ikili/çift halindeki tüm o en özgün --keskin/bariz (eşit formda)-- tam “karşıt” 

terimleri --yukarıdaki Ayetlerde yüce Rabbimizin akabinde orada yine aynen böylece önemle vurgulayıp 

işaret ettiği üzere-- o Tablolar (=Levvahatun) halinde, her iki tarafta, yine hepsi ve bütünüyle “19” ile 

kodlanmış şekilde net olarak sunacağını, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından da, ve en açıkça göreceğiz, 

birlikte.   

31- Ve Biz o ateşin bekçilerini sadece Meleklerden kıldık; ve Biz onların sayısını (=19)  

sadece bir fitne/test kıldık (bunu) inkarcılar için; ta ki (bununla)    

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

inansınlar, ve inananlar inanç arttırsınlar, 

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

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

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

-gerçekte- ne demek istiyor? İşte, Al-lah böylelikle dilediğini -yine- (bu konuda o kendi 

hainliklerinden ötürü; bkz. 2/26-27) saptıracaktır (=yudillu), ve dilediğini (bu konuda                      

kendi samimiyetlerinden ötürü; bkz. 13/27) doğruya iletecektir (=yehdi)!                                                                                                          

Ve Rabbinin ordularını hiç kimse bilemez, sadece Kendisi; ve o (=yukarıda 26-30. Ayetlerde 

vurgulanan o Söküp-Atıcı sistem) ancak bir Öğütseldir (=Zikra) tüm insanlık için!                      

(Kuran-Haber 74/26-31)   

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

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

kuvvetle vurgulanmış olan bu Öğüt (=Zikr), ve Öğütsel (=Zikra), ve hemen sonrasında, bununla dilediğini 

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

görebilmiş, ve akabinde yüce Rabbimizin böylelikle bu en kritik ve temel Ayetlerle bize işin sonunda ve 

esasen böylece yine burada o aynı muazzam “Ulaştırıcı matematiksel Planlamayı” işaret edip haber verdiğini 

buradan da açıkça idrak edebilmiş olmalıyız yine, en ilkin. (lütfen, bu bağlamda şimdi, ayrıca ve hem de yine 

bkz. Kuran-Haber 39/23 = 74/26-31)                                                                                                                                          

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

 

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

böylece birlikte hatırlayıp, bu bağlamda da böylelikle netçe idrak ettikten sonra, şimdi artık 

yüce Rabbimize ait bu 19 kodlu, muazzam “ulaştırıcı Mucizeyi” de, bir sonraki sayfamızda, 

yine derhal ve en açık bir şekilde görüp büyük bir haşyetle tanık olmalıyız, birlikte,             

şöylece:   
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            toplam        toplam                                                           

geçiş sayısı     geçiş sayısı           

o Sapıtan                0         1    o İnanan   
(=el-Fasık)          (=el-Mumin)              
Sapıtan                2        21    İnanan                           
(=Fasık)          (=Mumin) 

o Kirli                7         7    o Temiz                                     
(=el-Habis)         (=el-Tayyib)                         
Kirli                 0         6    Temiz                                    
(=Habis)         (=Tayyib)  

o Ateş             105        52    o Bahçe                     
(=el-Nar)         (=el-Cennet)                                   
Ateş               40        14    Bahçe                     
(=Nar)          (=Cennet)  

o Sağır                1        20    o İşiten   
(=el-Esam)          (=el-Semi)                         
Sağır                 0        27    İşiten    
(=Esam)         (=Semi) 

o Bozucu                1         1    o Düzeltici                
(=el-Musi)          (=el-Muslih) 

Sonra             148       117   Önce                          
(=Bad)            (=Kabl)  

  ___________________    ___________________                                          

              19x…            19x…   

 

o Kör                 8         9    o Gören                     
(=el-Ama)          (=el-Basir)                                       
Kör                 5        42    Gören                     
(=Ama)           (=Basir) 
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o Karanlık            14       13    o Işık    
(=el-Zulumat)          (=el-Nur)                            
Karanlık             9            20    Işık                  
(=Zulumat)          (=Nur)  

o Kötülük             10       11    o İyilik                     
(=el-Seyyiet)          (=el-Hasenet)                         
Kötülük             12       17    İyilik              
(=Seyyiet)          (=Hasenet)  

o Oturanlar              5         4    o Çabalayanlar                  
(=el-Kaidun/in)         (=el-Mucahidun/in)  
Oturanlar              1         0    Çabalayanlar                
(=Kaidun/in)         (=Mucahidun/in) 

Tuzlu               2         2    Tatlı     
(=Milh)           (=Azb) 

Acı              3         3    Leziz                           
(=Ucac)           (=Furat) 

o Ölüler              1         1    o Yaşayanlar   
(=el-Emvat)         (=el-Ehya)                                  
Ölüler              5         4    Yaşayanlar                    
(=Emvat)         (=Ehya) 

o Sıcaklık             1         3    o Gölgelik                 
(=el-Harur)          (=el-Zıll)                             
Sıcaklık              0         4    Gölgelik                    
(=Harur)          (=Zıll)  

___________________    ___________________                                          

           19x…            19x…   

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

bilmiyorlar              44            46    biliyorlar            

(=la yalemun)          (=yalemun)  
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** İlk olarak, burada mutlaka şunu açıkça idrak edip bilmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda yer alan tüm o                      

en özgün “tezatlı” terimleri, bunlar yine yüce Rabbimiz tarafından o ilgili Ayetlerde bize en baştan nasıl 

vurgulanıp açıkça işaret edilmişse, aynen o şekilde ve o en özgün formlarıyla hesaba almalıyız.                                          

Bu bağlamda, örneğin, yukarıdaki Tablomuzda yer alan bu gibi “eril” terimlerin (=mumin, habis, tayyib, vs.)               

bu gibi “dişil” formlarını (=muminet, habiset, tayyibet, vs.), veya bu gibi “tekil” terimlerin (=mumin, fasık, vs.)             

bu gibi “çoğul” formlarını (=muminun, fasıkin, vs.) asla hesaba dahil etmiyoruz. Fakat her zamanki gibi,                      

burada da yine bu çelişkisiz ve dosdoğru İlahi Prensipler üzere hareket ederek (=4/82 & 18/1-2 & 39/28),                                        

--Tablomuzda, her iki tarafta da, elbette-- tüm o “tezatlı” terimleri, bunlar yüce Rabbimiz tarafından o ilgili 

Ayetlerde bize en baştan nasıl vurgulanıp açıkça işaret edilmişse (=32/18 & 5/100 & …), aynen bu şekilde                      

ve bu en özgün formlarıyla hesaba almalıyız, her iki tarafta da.       

** İkinci olarak, burada mutlaka şunu da hatırlayıp açıkça farketmeliyiz ki, yüce Rabbimiz bize bu Ayette                     

en Bilge bir tarzda şöyle vurgulamıştı, en baştan:                                                                                                  

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

100- De ki: o kirli (=el-habis) ve o temiz (=el-tayyib) eşit olmaz, (bundan ötürü ve akabinde)                                                     

şimdi o kirli (=el-habis) olanın “sayıca çokluğu” seni “şaşırtacak” olsa bile –burada!                                             

O halde, artık Al-lahtan sakının, ey duru akıl sahipleri, ta ki (sonunda) başarıya eresiniz!                                                

(Kuran-Haber 5/100)                                            

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

O halde, şimdi bu açıdan tekrar Tablomuza dönüp orada içinde “o kirli (=el-habis)” ifadesinin de bulunduğu  

o ilk kısıma ve sol tarafa bakacak olursak, bunun orada --içinde tüm o olumlu terimleri barındıran--                                     

o sağ tarafa oranla daha “çok sayıda” bir sonuç verdiğine “şaşırarak” böylece tanık olacağız! (=304 X 266)  

Fakat daha sonra, ikinci kısım, ve bütünü itibarıyla da baktığımızda, --içinde tüm o olumlu terimleri 

barındıran-- o sağ tarafın --içinde tüm o olumsuz terimleri barındıran-- bu sol  tarafa oranla daha “çok sayıda” 

bir sonuç verdiğine (=380 X 399), ve dolayısıyla, yüce Rabbimizin lütfuyla, burada sonunda bu açıdan da  

mutlak başarıya erdiğimize açıkça tanık olmuş olacağız, yukarıdaki Ayetin içinde ayrıca ve en Bilgece 

gizlenmiş olan bu önemli matematiksel İlahi Hikmete de böylece vakıf olmuş olarak.     

** Son olarak, burada mutlaka şunu da görüp açıkça farketmeliyiz ki, Kuran-Haberde, örneğin, bu Ayette 

(21/69) geçen bu (=el-Nar: o Ateş) ifadesi, burada bu özel durumda yüce Rabbimiz tarafından o halis 

inananlara aslen serin ve zararsız bir Ateş olarak vasfedilmiş olup, ancak elbette orada o zorba inkarcılara 

yine gayet yakıcı ve zarar verici bir Ateş vasfında olmaya devam etmiş olacağı için, bunu yukarıdaki 

Tablomuzda, o sol tarafa doğrulukla yerleştirmeliyiz;         

bunun akabinde --buna tam zıt/paralel bir yaklaşım altında-- bu kez de, örneğin, bu Ayette (=56/43) geçen                          

bu (=el-Zıll: o Gölge) ifadesi burada bu özel durumda yüce Rabbimiz tarafından o zorba inkarcılara aslen 

sıcak ve zarar verici bir Gölge olarak vasfedilmiş olup, ancak elbette orada o halis inananlara yine gayet serin 

ve zararsız bir Gölge vasfında olmaya devam etmiş olacağı için (21/103) bunu da yukarıdaki Tablomuzda,              

bu kez de, o sağ tarafa aynen ve doğrulukla yerleştirmeliyiz.   
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O halde, son olarak, şimdi de burada, tüm bu büyük Peygamberlerin (a.s.), ve                                   

en nihayetinde Muhammed Peygamberin (a.s.) bu konuyla ilgili olarak verdikleri                            

şu en kritik ve gaybi mucizevi Haberlerini de mutlaka görüp açıkça tanık olmalıyız                 

birlikte, şöylece: 

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

27- (Davud Peygamberin o vadedilen torunu, o “Misak Elçisi/Mesajı” böylece bu Son Günde (=BinYıl) 

gönderilip ortaya çıktığı vakit; lütfen, bu bağlamda mutlaka tekrar bkz. Zebur-Mezmurlar 118/22-26, 

özellikle o “Devasa Mucize 1;” sh. 9-10 da halihazırda net olarak kaydedilip açıklanmış olduğu üzere;)  

Davud Peygamber dedi: O vakit, dünyanın bütün uçları --şimdi, yukarıdaki o sol taraftan 

ötürü-- anıp Rabbe dönecek; milletlerin tüm halkları --şimdi, yukarıdaki o sağ taraftan 

ötürü-- Rabbin önünde secde edecek!                               

28- Çünki o Krallık böylece Rabbe aittir, ve O böylece milletler üzerinde hükmedendir.                 

29- O vakit, dünyanın tüm o “Yaşayanları” --yukarıdaki Tablomuzda, o sağ tarafta-- 

yiyecek ve itaat edecek; tüm o toprağa inmiş olan o “Ölüler” dahi --yukarıdaki Tablomuzda, 

o sol tarafta-- O’nun önünde böylece boyun eğecek! …                                                                                

(Zebur-Mezmurlar 22/27-29)   

*******                 

6- İşaya Peygamber dedi: Rab şöyle dedi: Ben seni (=yine o Davud Peygamberin torunu,                   

o “Misak Elçisine/Mesajına” dair bir atıftır) doğrulukla çağırdım; o halde, Ben senin  

elinden tutacağım. Ben seni koruyacağım, ve tüm milletlere bir “Misak” kılacağım,                  

ve --şimdi, yukarıdaki Tablomuzda, o sağ tarafta-- bir “Işık” tüm insanlığa!                                                                                       

7- Ta ki sen böylece o gözleri açacaksın --yukarıdaki Tablomuzda, o sol tarafta-- “Kör” olan, 

böylece o tutsakları hapisten kurtaracaksın, ve zindandan çıkaracaksın --yukarıdaki 

Tablomuzda, o sol tarafta-- o “Karanlık” içinde oturanları!                                                                           

8- Rab şöyle devam etti: Öyleyse, işte, sadece Ben’im o Rab, budur Benim İsmim!                    

O halde, --şimdi, yukarıdaki Tablomuzda, o sol tarafta-- bu “İzzetimi” başka birine vermem, 

ve --yukarıdaki Tablomuzda, o sağ tarafta-- bu “Övgümü” o putlara vermem!     

9- Bakın, önceki şeyler yerine geldi, ve şimdi bu yeni şeyleri böylece ilan ettim; daha 

olmadan önce, bunları size burada bildirdim!        

(İşaya 42/6-9)  
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16- İşaya Peygamber dedi: Rab şöyle dedi: O vakit, Ben o “Körleri” şimdi bilmedikleri  
yoldan yürüteceğim, yeni patikalarda onları ilerleteceğim; böylece Ben onların 

önünde --şimdi, yukarıdaki Tablomuzda, o sol tarafta-- o “Karanlığı” --yukarıdaki  

Tablomuzda, o sağ tarafta-- o “Işığa” çevireceğim, ve böylece o zorlu yerleri onlara düzlük 
edeceğim! İşte, Ben bunları mutlak yapacağım; Ben onları bırakmayacağım!        
17- Fakat o “putlara” (=şimdi, Al-lah adına yalan hükümler & öğretiler uyduruyor olacak olan tüm o 

sahte dini otoritelere dair bir atıftır; lütfen, bu bağlamda bkz. İşaya 29/13-14), ve o “suretlere” (=şimdi,  

bunun ardından, bir de kendilerinin yeryüzünde Al-lahın temsilcileri & suretleri olduklarını iddia ediyor 

olacak olan tüm o sahte dini otoritelere dair bir atıftır; lütfen, bu bağlamda bkz. Tevrat, Tesniye 4/15-16): 
“Siz bizim Rablerimizsiniz!” diyenler tam bir hezimet içinde kalıp utanacaklar!   

18- Öyleyse, şimdi işitin, ey sağırlar; bakın, ey körler, ve --yukarıdaki Tablomuzda, o sağ  

tarafta-- görün!   
19- Kimdir bu Benim kulum --yukarıdaki Tablomuzda, o sol tarafta-- böylece (mucizevi bir 

tarzda) o “Kör” (ile gelen), ve --yukarıdaki Tablomuzda, o sol tarafta-- böylece (mucizevi  

bir tarzda) o “Sağır” (ile gelen), Benim gönderdiğim bu elçim (=yine Davud Peygamberin 

torunu, o “Misak Elçisine/Mesajına” dair bir atıftır böylece burada.)  

Kimdir o Bana adanmış olan --yukarıdaki Tablomuzda, o sol tarafta-- böylece (mucizevi bir 

tarzda) o “Kör” (ile gelmiş olan), Rabbin bu kulu --yukarıdaki Tablomuzda, o sol tarafta-- 

böylece (mucizevi bir tarzda) o “Kör” (ile gelmiş olan)?                                                                                                

20- Siz böylece artık bu -harika- şeyleri gördünüz, fakat hiç ilgi göstermediniz; kulaklarınız 
açık olduğu halde, hiç işitmediniz.  

21- Kendi doğruluğu uğruna, bu Kendi “Kanununu” --şimdi de, yukarıdaki Tablomuzda,  
o sol tarafta-- böylece “Büyük” kılmak, ve --yukarıdaki Tablomuzda, o sağ tarafta-- 

böylece “Şanlı” kılmak Rabbe yaraştı!  

22- Fakat işte şimdi, bu yağmalanmış ve soyulmuş (yahudi) bir halktır, hepsi deliklere ve 
cezaevlerine kapatılmışlardır. Yağmalandılar, ve onları kurtaran yok; tutsak edildiler, ve 

onları “salın” diyen yok.    

23- O halde, şimdi hanginiz buna kulak verecek, ve gelecek için çok dikkat edecek? 
24- Yakup soyunun şimdi böylece soyulmasına, ve İsrail soyunun böylece yağmalanmasına 

kim onay verdi? Kendisine karşı günah işlediğimiz o Rab değil mi? Çünki onlar --şimdi de, 
yukarıdaki Tablomuzda, o sol tarafta-- O’nun “Yollarını” izlemediler; onlar --şimdi de, 

yukarıdaki Tablomuzda, o sağ tarafta-- O’nun “Kanunlarına” uymadılar!   

25- O da böylece onların üzerine (şimdi de) gazabını gönderdi, savaşın şiddetini.  
Bu onları ateş çemberi içinde sardı, fakat onlar yine de anlamadılar; bu onları kuşattı, fakat 

onlar yine de bunu yüreklerine koymadılar! (İşaya 42/16-25) (*Lütfen, bu bağlamda ayrıca 

tekrar mutlaka bkz. Tesniye 32/1-6 & İşaya 10/20-23, özellikle “Haşmetli Bir Mucize;” sh. 19, ve ardından 

“Devasa Bir Mucize 1;” sh. 7-8 de halihazırda net olarak kaydedilip beyan edilmiş olduğu üzere.) 
 



Ulaştıran Mucize           25  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

********************                                   
39- İsa Peygamber dedi: Ben size derim ki, siz beni bir daha asla görmeyeceksiniz,      
ta ki (o Üçüncü ve Son Gün (=BinYıl; bkz. Mzmr. 90/4) gelip de; lütfen, bunun için bkz. Yuhanna 6/40)  

o vakit şöyle diyebilmenize kadar: “Rabbin İsmi altında gelen o kimse (=Davud Peygamberin  

o torunu, Rab tarafından bu Son Günde/BinYılda gönderileceği halihazırda İsa Peygamber tarafından da  

açıkça bildirilip vurgulanmış olan o “İnsanOğlu” yine; lütfen, bu bağlamda tekrar bkz. Yuhanna 6/44-45)  
mübarek olsun!” (İncil, Matta 23/39)  
 
14- İsa Peygamber dedi: Ve o (=Davud Peygamberin torunu, o “İnsanOğlu” yine) o vakit böylece 

bana da (böylelikle, burada kendisini sadece Al-lahın salih bir kulu ve şerefli bir Peygamberi olarak hakkıyla                           

tasdik edip) onur verecektir, çünki o böylece -burada İncilde- bana ait olandan alacak                               

ve --halihazırda yukarıda açıkça işaret edip vurguladığı gibi, kendisini şimdi bu Son Günde/BinYılda 

böylelikle bu anlamda tekrar bir daha mutlak görebilmeleri için-- onu size hakkıyla bildirip 

açıklayacaktır! (İncil, Yuhanna 16/14)                                                                                                         

******************** 

25- İsa Peygamber dedi: Amin, Amin, öyleyse, ben size derim ki, O saat gelmektedir, ve 
buradadır, o vakit --şimdi, yukarıdaki Tablomuzda, o sol tarafta-- o “Ölüler”      

Rabbin o kulunun (=Davud Peygamberin torunu, o “İnsanOğlu” yine; lütfen, bu bağlamda tekrar bkz. 

Yuhanna 6/44-45, özellikle “Enfes Bir Mucize;” sh. 22 de halihazırda net olarak kaydedilip beyan edilmiş 

olduğu üzere) sesini işitecekler,  

ve işitenler böylece --şimdi, yukarıdaki Tablomuzda, o sağ tarafta-- “Yaşayacaklar!” 
26- Çünki nasıl ki Rab şahsen Hayat sahibi ise, o vakit Kendi o kuluna da şahsen 

o --matematiksel-- “hayatı” öğretip-bağışladı. 

27- Ve böylece ona --şimdi, yine yukarıdaki Tablomuzda-- o “hükmü” icra etmesi için,  
o --matematiksel-- kuvveti verdi, çünki odur o İnsanOğlu! 

28- O halde, artık buna şaşmayın, çünki (=yine o Son Gün/BinYıl içindeki; Yuhanna 6/40)  

o Saat gelmektedir, o vakit kabirlerde olanlar onun sesini işitecekler, 
29- ve böylece çıkacaklar; iyi işler yapmış olanlar --şimdi, yukarıdaki Tablomuzda, o sağ 

tarafta-- o “Hayat” kalkışına, ve kötü işler yapmış olanlar --şimdi, yukarıdaki Tablomuzda, 
o sol tarafta-- o “Helak” kalkışına! (İncil, Yuhanna 5/25-29) 
 

18- İsa Peygamber dedi: Rabbin o “Ruhu” (=sadece Al-lah tarafından kendisine öğretilmiş olan 

tüm bu özel “Kelimelere/Mesaja” dair bir atıftır bu özgün ifade; lütfen, bunun için ayrıca şimdi mutlaka bkz. 

Yuhanna 6/63 = 12/49) benim üzerimdedir; çünki O böylece beni seçip meshetti, ta ki ben 

(=yine o İnsanOğlu, yani o “Misak Elçisi/Mesajı” vasıtasıyla, yine aslen bu Son Gün/BinYıl içinde) yoksullara 
o “Müjdeli Haberleri” --şimdiden böylece-- getireyim!  
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O böylece beni gönderdi, ta ki o tutsaklara --şimdi, yukarıdaki Tablomuzda, o sağ tarafta--   
o “Özgürlüğü” ilan edeyim,  

ve o körlere --şimdi, yukarıdaki Tablomuzda, o sağ tarafta-- o “Görmeyi” vereyim,    

ve o mazlumları --şimdi, yukarıdaki Tablomuzda, o sağ tarafta-- o “Zafere” ileteyim, 
19- ve böylece Rabbin (=yine aslen ve mutlak manada bu Son Gün/BinYıl içindeki; bkz. Yuhanna 6/40) 

bu bereket Yılını --şimdiden böylece-- ilan edeyim! (İncil, Luka 4/18-19) 
  

4- İsa Peygamber dedi: O halde, şimdi gidin ve Yahyaya (=yine aslen ve mutlak manada  

o İnsanOğlu, yani o “Misak Elçisi/Mesajı” ortaya çıkacağı bu Son Günde/BinYılda böylece burada da; 

lütfen, bu bağlamda muhakkak öncelikle tekrar bkz. Matta 23/39 = Yuhanna 6/40, 44-45) 

görüp işitmiş olduklarınızı/olacaklarınızı şöylece aktarın:      

 
--şimdi de, o sol tarafta-- o “Körler” --o sağ tarafta-- “Görüyorlar!”   

(*lütfen, bu bağlamda, yukarıdaki Tablomuzda, o ikinci kısımda, o birinci ikiliyi tekrar hatırlayalım burada.) 

 

--şimdi de, o sol tarafta-- o “Topallar” --o sağ tarafta-- “Yürüyorlar!”      

(*lütfen, bu bağlamda, yukarıdaki Tablomuzda, o ikinci kısımda, o dördüncü ikiliyi tekrar hatırlayalım.) 

 

--şimdi de, o sol tarafta-- o “Cüzamlılar” --o sağ tarafta-- “Temizleniyorlar!”      

(*lütfen, bu bağlamda, yukarıdaki Tablomuzda, o birinci kısımda, o ikinci ikiliyi tekrar hatırlayalım burada.) 

 

--şimdi de, o sol tarafta-- o “Sağırlar” --o sağ tarafta-- “İşitiyorlar!”       

(*lütfen, bu bağlamda, yukarıdaki Tablomuzda, o birinci kısımda, o dördüncü ikiliyi tekrar hatırlayalım.) 

 

--şimdi de, o sol tarafta-- o “Ölüler” --o sağ tarafta-- “Yaşatılıyorlar!”       

(*lütfen, bu bağlamda, yukarıdaki Tablomuzda, o ikinci kısımda, o yedinci ikiliyi tekrar hatırlayalım burada.) 

 

Ve böylece o yoksullara bu “Müjdeli Haberler” iletilmiş oluyor/olacak! 
6- Öyleyse, artık bende (bunun akabinde, İsa Peygamberin bu en mucizevi haberlerini ve bu gerçek ve 

salih Peygamberliğini hala toptan inkar edip onu şiddetle hor görmeye yeltenerek, veya onu hala haksızca 

tanrılık mertebesine çıkarıp batılen ilahlaştırmaya yeltenerek) sürçüp tökezlemeyecek olanlara  

--yani İsa Peygamberi bunun akabinde, böylece artık sadece Al-lahın salih bir kulu ve şerefli bir Peygamberi 

olarak hakkıyla tanıyacak, ve bundan itibaren, böylelikle sadece tüm alemlerin tek Rabbi olan Al-laha  

kulluk edecek tüm o (yahudi, hristiyan, müslüman, ve tüm diğerlerinden) salih inananlara-- ne mutlu!  

 

(İncil, Matta 11/4-6)          
======================     
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********************                 

Muhammed Peygamber çevresindeki inananlara dedi: O halde, şimdi burada hazır bulunan 

(şahit) kimseler benim bu Mesajlarımı şimdi burada hazır bulunmayan (gaip) kimselere de 

muhakkak iletmelidirler.                                                                                                               

Çünki böylece, şimdi burada hazır bulunan (şahit) kimseler benim bu Mesajlarımı 

nihayetinde (=yine özellikle, o Son Günde/BinYılda gönderileceğini daha önce önemle 

işaret edip bildirdiği, o torunu “Misak Elçisi/Mesajı” zamanında ve kanalıyla) anlamada 

burada kendilerinden çok daha elverişli/kabiliyetli durumda olabilecek o (gaip) 

kimseye/kimselere de iletmiş olacaklardır!         

Ve Muhammed Peygamber bunun ardından şunu (iki kez) vurguladı: O halde,                                    

ben şimdi size bunu --şimdi, yukarıdaki Tablomuzda, o sol taraf için-- böylece ilettim mi;                                             

ben şimdi size bunu --şimdi, yukarıdaki Tablomuzda, o sağ taraf için-- böylece ilettim mi?                                 

(Buhari’den)                                   

********************          

 
1- Muhammed Peygamber dedi: Öyleyse, artık Rabbini “anacak” o kimse (=böylece yine Allah  

tarafından bu Son Günde/BinYılda mutlaka gönderileceğini daha önce açıkça bildirip haber verdiği o torunu 

“Misak Elçisine/Mesajına” dair bir atıftır; lütfen, bu bağlamda şimdi bkz. Kuran, A. İmran 81 = Ahzap 7-8, 

özellikle “Haşmetli Bir Mucize;” sh. 20-21 de halihazırda net olarak kaydedilip beyan edilmiş olduğu üzere)   
ile, O’nu (yine bu bağlamda) “anmayacak” o kimsenin (=böylece şimdi hz. Muhammedin bu torunu  

“Misak Elçisine/Mesajına” karşı bu Son Çağda en azılı bir düşman/karşıt olacak o “Deccale” dair bir atıftır) 

örneği --şimdi, yukarıdaki Tablomuzda, o sağ tarafta-- o “Yaşayan,” ve --şimdi, yukarıdaki 

Tablomuzda, o sol tarafta-- o “Ölünün” örneğidir! (Buhari’den) 
 

2- Muhammed Peygamber yatağından her kalktığında şöyle derdi: Övgü o Allah içindir,        

O ki, böylece --şimdi, yukarıdaki Tablomuzda, o sağ tarafta da-- bizi “Yaşatabilendir,”  
--şimdi, yukarıdaki Tablomuzda, o sol tarafta da-- bizi öylece “Öldürebildikten” sonra;  

ve akabinde, son dönüş sadece O’na olacaktır! (Buhari’den) 
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3- Muhammed Peygamber dedi: O “Deccal” (=Yalancı Şarlatan; bu yine içinde bulunduğumuz bu  

Son Gün/BinYıl içinde bir “Mehdi” veya “Öncü” kılığında ortaya çıkıp, ve Allahın ve Muhammed Peygamberin 

doğru izinde olduğunu sanıp/iddia edip hareket ederek böylelikle birçok insanları aldatıp aslen Hak yoldan 

saptırarak ebedi helake sürükleyecek olan özel bir şahısa, veya harekete dair bir atıftır) çıktığı vakit,   

onun yanında bir “ateş” (=yani eğer şimdi buradaki bu en kritik ve önemli bu “Misak Elçisine/Mesajına”  

gönülden kulak verip yürekten inanırlarsa, insanların bunun sonucunda Allah tarafından ebedi  

cehennem “ateşine” atılacağını söyleyip korkutması), ve bir “su” (=yani eğer şimdi buradaki bu en kritik ve 

önemli bu “Misak Elçisine/Mesajına” hiç kulak asmayıp derhal ve şiddetle inkar ederlerse, insanların bunun 

sonucunda Allah tarafından ebedi cennet “ırmağına” sokulacağını söyleyip müjdelemesi) bulunacaktır.  

Fakat o insanların böylece (bu Deccali hareketin bu yalan propagandasının etkisi altında kalarak)  

bir “ateş” olarak görmüş olacakları aslında -burada- soğuk bir “sudur,” ve o insanların  

böylece (bu Deccali hareketin bu yalan propagandasının etkisi altında kalarak) soğuk bir “su” olarak 

görmüş olacakları gerçekte -orada- bir “ateştir,” onları -ebeden- yakacak olan!  
O halde, o vakit herkim bununla karşılaşırsa, derhal --şimdi, yukarıdaki Tablomuzda,  

o sol tarafta-- bir “Ateş” olarak göreceği o şeyin içine düşsün, çünki o orada --şimdi,  

yukarıdaki Tablomuzda, o sağ tarafta-- soğuk “Tatlı” (=azbun) da olacaktır!  

(*lütfen, bu bağlamda, yukarıdaki Tablomuzda, o birinci kısımda bu üçüncü ikiliye = (Ateş & …),  

ve sonra, o ikinci kısımda bu beşinci ikiliye = (… & Tatlı) bu açıdan özellikle dikkat edip  

yukarıda hz. Muhammedin vermiş olduğu bu mucizevi haberin müthiş derinliğini, tam isabetini ve  

hikmetini de böylelikle mutlaka ve açıkça farketmeliyiz!)  

 

(ve böylece yukarıdaki Tablomuzda artık böylelikle açıkça ortaya çıkmış olan yüce Rabbimize ait  

bu 19 kodlu muhteşem “Planlamayı” böylece hakkıyla onaylayıp gönülden iman ederek,  

tüm bu salih inananlar bunun sonucunda yüce Rabbimiz tarafından ahirette elbette bundan ötürü  

ebedi Cennete de girdirilip, orada böylelikle bu en kritik ve önemli “Misak Elçisini/Mesajını”  

baştan beri burada açıkça haber verip buna böylece kuvvetle destek olmuş olan hz. Muhammed, 

ve tüm o diğer büyük Peygamberlerin (=hz. İbrahim, hz. Musa, hz. İsa, hz. Davud, …) yanında 

onlara yakın ve salih “arkadaşlar/eshab” olabileceklerdir, yüce Al-lahın izniyle, ebeden.)  

 

(Buhari’den) 
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4- Muhammed Peygamber dedi: Ben sizi o Mesih “Deccale” (=Yalancı Mesih Şarlatan; bu yine 

içinde bulunduğumuz bu Son Gün/BinYıl içinde bir “Mesih” veya “Öncü” kılığında ortaya çıkıp, ve Allahın ve  

İsa Peygamberin doğru izinde olduğunu sanıp/iddia edip hareket ederek böylelikle birçok insanları aldatıp 

aslen Hak yoldan saptırarak ebedi helake sürükleyecek olan özel bir şahısa, veya harekete dair bir atıftır)  

karşı uyarıyorum! 

(*Lütfen, bu bağlamda şimdi “Haşmetli Bir Mucize;” sh. 25e gidip orada --yukarıda ve Kuranda  

(Maide 17 = 51) hz. Muhammed tarafından halihazırda böylelikle açıkça işaret edilip net olarak haber 

verilmiş olan-- bu işbirlikçi-ortakçı iki Şeytani gücü (=Mesih Deccal, ve Deccal) o en temel nitelikleriyle 

tekrar ve mutlaka iyice kavramalıyız. Ki bu işbirlikçi-ortakçı iki Şeytani güç (=Mesih Deccal, ve Deccal),  

içinde bulunduğumuz bu Son Günde/BinYılda öncelikle burada böylece Mesih İsa ve Muhammed Peygamber  

adına son derece yanlış ve sapkın öğretiler, ve de (yine yukarıda referans verilen o 25. sahifede  

halihazırda açıkça işaret edilmiş olduğu tarzda) --derinden ve aslen kendi egoist benlikleri için de, elbette-- 

açıktan ve gizliden, en sapkın “uluhiyyet/ilahlık” iddiasında da bulunarak, ve kendilerini hak  

“Mesih” ve “Mehdi” öncü hareketleri olarak lanse ederek, ortaklaşa uydurmuş olacakları bu egoperest ve 

Şeytani sahte Dinlerini küresel çapta --kendilerini burada temelde ateizme/dinsizliğe karşı savaşan  

“din kahramanları” olarak maskeleyip, derindeki bu Şeytani kimliklerini ve en sapkın karakterlerini  

sinsice ve ustaca gizleyerek, elbette-- birlikte hakim kılmaya çalışacaklardır. 

Ancak akabinde, burada Muhammed Peygamberin torunu bu en kritik ve güçlü bu “Misak Elçisi/Mesajı” 

vasıtasıyla öncelikle burada böylece deşifre edilmiş olacak, ve sonra da --Dinsel ve Bilimsel açılardan-- 

tüm ve tam bir hezimete uğratılacaklardır, öncelikle yüce Rabbimizin bu konuda buradaki bu kesin va’di  

ve büyük desteği, ve ardından O’nun tüm o büyük Peygamberlerinin, bu açıdan en başta, hz. Muhammed ve 

hz. İsa Peygamberin, elbette, bu en kritik ve önemli “Misak Elçisine/Mesajına” burada böylece en baştan beri 

vermiş oldukları bu büyük iman ve destekleriyle, inşaAl-lah.) 

 

Muhammed Peygamber şöyle devam etti: Kendi milletini ona (=Mesih Deccale) karşı  
uyarmamış hiçbir Peygamber yoktur; dolayısıyla, Nuh da kendi milletini ona karşı 

uyarmıştı. Fakat ben şimdi size onun hakkında öyle bir haber daha vereceğim ki,  

bundan evvel hiçbir Peygamber kendi milletine bunu bildirmemişti. O halde, şimdi mutlaka 
şunu bilmelisiniz ki, o Mesih Deccal “tek gözlü” --sağ gözü kör-- olacaktır! (çünki yukarıdaki 

Tablomuzda, o sağ tarafta o “Gören” özgün terimi var olmasına karşın, o buna karşı azılı bir düşman/karşıt,  

ve dolayısıyla, daimi kör kalacak, ve yüce Rabbimize ait 19 kodlu bu muhteşem “Planlamayı” alabildiğine 

karalamak ve çarpıtabilmek için, daima tek/sol taraf üzerinde art niyetle yoğunlaşacaktır burada da!)  

Ve Muhammed Peygamber en sonunda şöyle vurguladı: Ama sizin Rabbiniz Allah asla  
böyle “tek gözlü” değildir! (çünki yüce Rabbimiz daima --burada böylece sadece “mesel” anlamda tabi-- 

o iki gözüyle de (20/39) mükemmel olarak Gören, ve dolayısıyla tüm bu 19 kodlu muhteşem “Planlamaları”  

en evvelden beri --sol ve sağ taraflı olarak-- mükemmel şekilde böylece hep “iki seyirli/taraflı” olarak  

tam ve muhteşem bir tarzda yaratmış olan tek ve biricik İlahtır!) (Buhari’den) 
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5- Muhammed Peygamber her vakit şöyle dua ederdi: Ey Allahım, şüphesiz ben sadece  
Sana sığınırım,  

 

o kabir azabından (şimdi, eğer bir kimse --yukarıdaki Tablomuzda, o birinci kısımda ve sol tarafta-- 

yüce Rabbimize ait 19 kodlu bu muhteşem “Planlamaya” iman etmeyip bilakis zalimce inkar ederse, 

o kimsenin varacağı son yer olması açısından), 

 

ve o ateş azabından (şimdi, eğer bir kimse --yukarıdaki Tablomuzda, o birinci kısımda ve sağ tarafta-- 

yüce Rabbimize ait 19 kodlu bu muhteşem “Planlamaya” iman etmeyip bilakis zalimce inkar ederse, 

o kimsenin varacağı son yer olması açısından), 

 

ve o hayat çilesinden (şimdi, eğer bir kimse --yukarıdaki Tablomuzda, o ikinci kısımda ve sol tarafta-- 

yüce Rabbimize ait 19 kodlu bu muhteşem “Planlamaya” iman etmeyip bilakis zalimce inkar ederse,  

o kimsenin burada yaşarken uğrayabileceği o ızdıraplar açısından), 

 

ve o ölüm çilesinden (şimdi, eğer bir kimse --yukarıdaki Tablomuzda, o ikinci kısımda ve sağ tarafta-- 

yüce Rabbimize ait 19 kodlu bu muhteşem “Planlamaya” iman etmeyip bilakis zalimce inkar ederse,  

o kimsenin burada ölürken uğrayabileceği o ızdıraplar açısından); 

 

ve böylece o --daha önce yukarıda halihazırda açıkça haber verip net olarak tanıttığı gibi,  

şimdi, yüce Rabbimize ait 19 kodlu bu muhteşem “Planlamalara” karşı bu Ahir Zamanda en azılı bir 

düşman/karşıt ve saptırıcı olacak, 

ve bunlara karşı böylelikle her daim “tek gözlü” kalacak, yani özellikle --sağ gözü kör-- olacak veya 

davranacak olan-- o “Mesih Deccal” fitnesinden!    

 

(*lütfen, bu bağlamda şimdi hem de ayrıca ve mutlaka bkz. “Haşmetli Bir Mucize;” sh. 26-27)  

 

(Buhari’den)            
====================   
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Öyleyse, artık Selam ve sonsuz Esenlik, burada yine bu kritik Son Çağda,                                                            

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

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

gayet kritik ve önemli bu harika “Ulaştırıcı” mucizevi İlahi Mesaja da böylelikle mutlak                      

kulak verip, ve ardından böylece samimi bir yürekle oturup bunun üzerinde de                    

gönülden ve erdemlice çalışacak,                                                                                                                                                                

ve böylelikle, burada bunu kendi kulakları ve gözleri ve zihinleriyle de onaylamış,                          

ve böylece şahsen tanık da olmuş olacak, tüm o (Yahudilerden & Hristiyanlardan & 

Araplardan & bu Çağda, böylelikle en başta Türkler olmak üzere, Tüm Diğer Milletlerden) 

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

kurtuluş ve mutluluğumuz için, ebeden!                                                                                                                                                               

(Lütfen, bu bağlamda ayrıca tekrar ve mutlaka şimdi bkz. Kuran-Haber 39/23, 33-35 &                       

74/26-40) 

                   

                                         Metin/Misak Elçisi              

 

 

        

 
 

        
     

    

   

    

       

 

 


