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                           FİBONACCİ “DİZİSİ!” 

                     (41/53 = 78/28-29 = 72/28)  

Burada, yine Kuran-Haberde, yüce Rabbimizin bu kez de bu özgün Fibonacci “Sayılarını”            

ilkin nasıl böylece burada çok özel bir şekilde kodlayıp, böylelikle en Bilgece ve en Alimce  

kudretle işaret etmiş olduğuna, ve akabinde, bunları yine burada nasıl bu “19” kodu altında                

en harika bir tarzda, böylece yine karşılıklı, iki taraflı olarak, en muazzam bir takdirle                    

bu harika “Altın Planlaması” halinde böylelikle tam olarak hesaplayıp mükemmel bir 

şekilde 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 paha biçilmez “Altın 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:    

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

53- O halde, Biz onlara “İşaretlerimizi” (=Ayatina; bu özel terim, şimdi burada birlikte                           

açıkça tanık olacağımız yüce Rabbimize ait --burada bu en özgün “Fibonacci Dizisi” üzerine kurulu-- 19 kodlu 

muhteşem Planlamasına da böylelikle yine --ayrı ve müstakil bir “Öğüt/Zikr,” ve dolayısıyla da böylece yine 

O’ndan gelen açık bir “İşaret (=Ayet)” olarak-- atıf yapan en temel ve özel bir terimdir Kitapta böylece;                        

21/2 = 36/46 = 74/26-31) akabinde Ufuklarda ve kendi Bedenlerinde de göstereceğiz, ta ki 

bunun mutlak bir “Gerçek” olduğu böylece onlara apaçık belli olsun! …                                            

(Kuran-Haber 41/53) 

28- Fakat onlar (=o inkarcılar, ve o kalplerinde bir hastalık olanlar; 74/31) şimdi yine de                  

bu “İşaretlerimizi” (=Ayatina; ……) tam bir yalanlamayla yalanladılar!                                                                              

29- Halbuki her dilenen-şey, işte, Biz -burada- onu tastamam saydık (=ehseynahu)                  

böylece bir Yazılı-Kayıt (=Kitaben) içinde/olarak!                                                                                        

(Kuran-Haber 78/28-29)                                                                                        

28- …ve O, böylece her dilenen-şeyi “Adet” olarak (=adeden) tastamam saymıştır (=ehsa)! 

(Kuran-Haber 72/28)                                                                                                 

==================== 
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O halde, şimdi birlikte, ilk olarak bu çok özgün “Fibonacci Dizisini” şöylece en kısa ve kolay 

bir şekilde görüp açıkça idrak edelim burada:     

0    1    1    2    3    5    8    13    21    34    55    …  

Şimdi, yukarıda açıkça gördüğümüz gibi, orada önce bu en temel iki sayıyla (=0   1   ..) 

başladıktan sonra, artık bunun ardından gelecek her sayı kendinden önce gelmiş olan bu                          

iki sayının toplamı oluyor; o halde, artık 

yukarıdaki üçüncü sayımız: 0+1 = 1          

yukarıdaki dördüncü sayımız: 1+1 = 2         

yukarıdaki beşinci sayımız: 1+2 = 3          

yukarıdaki altıncı sayımız: 2+3 = 5 

ve bu basit, değişmez ve dosdoğru prensip altında böylece devam edip gidiyor……                                                        

Bu çok özgün sayı Dizisini ilk olarak İtalyan matematikçi Fibonacci 1202 yılında Avrupaya 

tanıtmış olduğu için, o günden bu yana “Fibonacci Dizisi” olarak anılıyor tüm dünyada.    

O halde, şimdi de burada, bu çok özgün “Fibonacci Dizisini” biraz daha ileriye doğru                        

takip edelim, ve burada büyük bir sürpriz olarak, yüce Rabbimize ait bu hayranlık verici               

olağanüstü “büyük Mucizeye” birlikte tanık olalım, şöylece:    

 

0    1    1    2    3    5    8    13    21    34    55    89    144    233    377    610    987    1597    

“2584”    4181    6765    10946    17711    28657    46368    75025    121393                             

196418    317811    514229    832040    1346269    2178309    3524578    5702887     

9227465    “14930352”    24157817    39088169    63245986    102334155     

165580141    267914296    433494437    701408733    1134903170    1836311903     

2971215073    4807526976    7778742049    12586269025    20365011074     

32951280099    53316291173    “86267571272”    139583862445    …………………  

 

Şimdi, yukarıda mutlaka şunu görüp, birlikte açıkça idrak edelim: 
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yukarıdaki o ilk 19uncu sayı (=2584) burada ayrıca böylece kendisi de                                                 

19un tamkatı bir sayı: 2584 = 19x…                                                                                                                                                                    

ve sonra, oradaki bu ilk 19 sayıyı topladığımızda, elde edeceğimiz toplam sonuç                                 

yine 19un tamkatı bir sayı: 19x… 

Ve bunun ardından, şimdi tam bu (=2584) sayısını esas/başlangıç alıp yolumuza                       

tekrar devam ettiğimizde,   

yukarıdaki o ikinci 19uncu sayı (=14930352) burada ayrıca böylece kendisi de yine                

19un tamkatı bir sayı: 14930352 = 19x…                                                                                                                               

ve sonra, oradaki bu ikinci 19 sayıyı topladığımızda, elde edeceğimiz toplam sonuç                                 

yine 19un tamkatı bir sayı: 19x…   

Ve bunun ardından, şimdi tam bu (=14930352) sayısını esas/başlangıç alıp yolumuza 

tekrar devam ettiğimizde,   

yukarıdaki o üçüncü 19uncu sayı (=86267571272) burada ayrıca böylece kendisi de yine 

19un tamkatı bir sayı: 86267571272 = 19x…                                                                                                                                

ve sonra, oradaki bu üçüncü 19 sayıyı topladığımızda, elde edeceğimiz toplam sonuç                                 

yine 19un tamkatı bir sayı: 19x…   

Ve bu muhteşem Mucizevi özellik böylece bu çok özgün “Fibonacci Dizisi,” yüce Rabbimizin 

izni ve gözetimi altında, daimi olarak böylece devam ettiği sürece, kendisi de daimi olarak 

aynen böylece devam edip gidiyor!                                                                                                                                                  

O halde, artık buradan da açıkça anlayabiliyoruz ki, bu çok özgün Dizi böylece kesinlikle                

bir insan ürünü değil, ancak yüce Rabbimiz tarafından böyle en harikulade bir tarzda “19” 

sayısı ile muhteşem bir şekilde taçlandırılmış olan en mucizevi “ilahi bir Dizidir.”                                    

Ve işte bu sebeple, yüce Rabbimiz, ta en baştan beri, bu en mucizevi “ilahi Dizisini”                          

tüm Evrende (en başta, büyük galaksi spirallerinde, vs.), Tabiatta (en başta, birçok 

bitkilerin çiçeklerinde, vs.), hayvanlarda ve İnsanlarda (en başta, DNA dizaynlarında, vs.)                                         

--büyük çoğunlukla da, mükemmel bir “Simetri,” ve karşılıklı tastamam bir “Hesap” üzere--  

böylece en büyük Kudreti ve en derin Hikmetiyle planlayıp yaratmış, ve şimdi de bize 

burada --Kuran-Haber’de en evvelden bildirip açıkça vadetmiş olduğu bu Ayetleri üzere--                        

böylece ve açıkça göstermektedir. (bu bağlamda, şimdi lütfen, en başta bkz. Kuran-Haber 

41/53 = 51/49 = 74/30-31) 
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Tabi, burada en evvela şu hususu da dürüstçe ve açıkça mutlaka görüp bilmeliyiz ki, 

yukarıda bu en özel “19” sayısı üzerinde şahit olduğumuz bu en mucizevi özellik                                   

bu “Fibonacci Dizisinde” bunun dışında 11, ve 29, ve 31 gibi bazı sayılarda da 

görülebilmektedir. (oradaki her 11inci sayı 11in tamkatı olabiliyor vs. gibi) O halde, şimdi 

yüce Al-lahın bu çok özgün “Fibonacci Dizisini” bunun buradaki bu en özel sayı “19” 

üzerine olan bu en mucizevi özelliğinden ötürü seçip, en baştan beri, tüm Evrende, ve 

Tabiatta, ve DNAda vs. özellikle ve hassaten sadece bundan ötürü kullanmış olduğunu  

kesin olarak nasıl anlayabiliriz? 

Bunun birinci somut cevabı şu olmalıdır: O halde, yüce Al-lah bu çok özgün “Fibonacci 

Dizisini” ilkin burada Kendi Kitabında 19 kodlu, muhteşem bir Planlamasında da böylece 

aynen kullanıp, böylelikle tüm insanlığa Kendisinin bu çok özgün “Fibonacci Dizisinin”               

bu “19” sayısı üzerine olan bu en mucizevi özelliğinden elbette --daha dünya kurulmazdan 

evvel dahi-- en iyi Haberdar olmuş olduğunu net olarak kanıtlayıp göstermiş olacaktır.                                                           

Böylece, bu çok özgün “Fibonacci Dizisini” buradaki (az ileride -inş.A- birlikte açıkça görüp 

tanık olacağımız) 19 kodlu, muhteşem Planlamasında böylelikle en Bilgece & en Erklice 

kullanmış olarak, böylece bunu --daha bu İtalyan matematikçi Fibonacci bu dünyada                  

1170 yılında doğmadan çok önce de, elbette-- böylece Kendisinin (tüm Evren kitabını, ve de 

azim Din kitabını esasen bu en özel “19” sayısı üzere böylece en Üstün ve benzersiz bir 

tarzda yazıp kodlamak için) en baştan beri Kendisinin hassaten yaratıp seçmiş olduğunu da                                   

tüm insanlığa böylece yine net olarak kanıtlayıp göstermiş olacaktır.         

Bunun ikinci somut cevabı da şu olmalıdır: Bu çok özgün “Fibonacci Dizisinde,”               

yukarıda açıkça tanık olduğumuz, o en özel “19” sayısı üzerine var olan bu olağanüstü 

özelliği burada kendi üzerlerinde taklit edebilen 11, ve 29, ve 31 gibi bazı sayılar da var 

olmasına karşın, bunun akabinde aşağıda tanık olacağımız bu en kritik ve en mucizevi                

ek özelliği --artık hiçbiri tarafından asla taklit edilemez bir şekilde-- burada gösterebilen 

tek sayı sadece bu en özel “19” sayısı olarak takdir edilmiştir, yüce Rabbimiz tarafından, 

burada, şöylece:        

şimdi, o ilk 19uncu sayıyı (=2584) kendisinden bir önceki o sayıyla (=1597) bölersek,                

elde edeceğimiz sonuç şudur: 1.6180338134         

şimdi, o ikinci 19uncu sayıyı (=14930352) kendisinden bir önceki o sayıyla (=9227465) 

bölersek, elde edeceğimiz sonuç şudur: 1.61803398874 

şimdi, o üçüncü 19uncu sayıyı (=86267571272) kendisinden bir önceki o sayıyla 

(=53316291173) bölersek, elde edeceğimiz sonuç yine şudur: 1.61803398874 
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Ve bunun ardından, artık ilerideki tüm 19uncu sayıları aynen böylece kendilerinden bir 

önceki sayılarla böldüğümüzde, artık daimi olarak hep aynı sonuçlara ulaşıyoruz.                                  

O halde, şimdi yukarıda böylece bu en temel üç sonucu esas alıp bu üçündeki bu ortak                                       

en temel sayıyı şöylece idrak edelim tekrar: 1.618033                                                                                                                   

O halde, burada ilkin, yüce Rabbimizin katındaki o en mükemmel “Altın Oran” Sayısının 

yukarıdaki bu yedi rakamlı en özel kesirli sayı olduğunu doğrulukla çıkarabiliriz, en ilkin;               

ancak daha sonra ve bunun akabinde, en azından yukarıdaki bu en esas iki rakamlı                       

ana kesirli sayıyla (=1.6) örtüşebilen tüm oranların da yine temel çerçevede                             

yüce Rabbimizin katında “Altın Oran” olarak böylelikle, en baştan beri, hak olarak                           

İlahi hesaba dahil kılınmış olabileceğini doğrulukla çıkarabiliriz. Nitekim minimum olarak, 

gerek yukarıdaki bu en esas iki rakamlı ana kesirli sayıyla (=1.6), ve de maksimum olarak, 

yukarıdaki bu en mükemmel yedi rakamlı en has kesirli sayıyla (=1.618033) örtüşebilen                     

nice “Altın Oran” hesaplarının şu ana kadar tüm Evrende (en başta, büyük galaksi 

spirallerinde, vs.), Tabiatta (en başta, birçok bitkilerin çiçeklerinde, vs.), hayvanlarda ve 

İnsanlarda (en başta, DNA dizaynlarında, vs.) --büyük çoğunlukla da, yine mükemmel                      

bir “Simetri,” ve karşılıklı tastamam bir “Hesap” üzere-- tüm ciddi ve saygın bilim adamları 

tarafından da açıkça tespit ve ilan edilmiş olduğunu --yüce Rabbimizin bu konudaki bu 

büyük vadinden ötürü (41/53 = 51/49 & 74/30)-- büyük bir haşyetle ve sevinçle                   

açıkça görebiliyoruz bugün.                                                 

Ve şimdi, burada mutlaka şunu da açıkça görüp idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki bu en esas ve 

ana kesirli sayı böylece sol tarafta “1” rakamı, ve sağ tarafta “6” rakamı bize böylece burada 

en baştan işaret ediyor (=1.6);                                                                                                                                       

ve bunun akabinde, yukarıdaki o en mükemmel ve has kesirli sayıda (=1.618033)                         

bunu da şimdi tam olarak, işte aynen ve böylece idrak edebiliyoruz: 

1=(1).1=(6)2=(1)3=(8)4=(0)5=(3)6=(3)! 
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O halde, şimdi de burada, bu çok özgün “Fibonacci Dizisi” üzerine kurulu olan,                                   

yüce Rabbimize ait 19 kodlu bu muhteşem Planlamayı, Kuran-Haber’de bu bağlamdaki                

bu en kritik ve temel Ayetler doğrultusunda açıkça idrak edelim yine en başta, şöylece: 

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

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

--bu çok özgün “Fibonacci Sayılarını” da burada böylece-- kapsayan bir yazılı-belge olarak 

indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o toplam 20 çift bu çok özgün “Fibonacci Sayılarının” yüce Rabbimiz 

tarafından tüm Kuran-Haberde nasıl böylece en Bilge ve en Erkli bir tarzda, en isabetli sayılarda                                

yerleşik kılınıp, akabinde bunların tam karşılıklı olarak böylelikle benzeşmeli (=muteşabihen) toplam                          

20 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:                                                                               

                                                        

               0ıncı                           0  1 114   0           0ıncı             

          1inci             1  1 114   6           1inci     

          1inci             1  1 114   6           1inci      

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

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

 

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 orada böylece Kuran-Haberdeki ilahi sınırları aşıp 

geçtiklerinden ötürü) kesinlikle kusurlu ve “geçersiz” konumda kalacak olan bu 2 Fibonacci Sayısının   

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

        6765inci                                                6765inci 

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

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

o toplam 20 mükemmel ikili/çift halindeki tüm o en özgün Sayıları böylece tam ve mükemmel olarak                                           

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

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

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

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 esasen işin sonunda 

böylece yine burada o aynı mucizevi Altın 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 paha biçilmez “Altın Mucizeyi” de, bir sonraki sayfamızda, 

yine derhal ve en açık bir şekilde görüp büyük bir haşyet ve hayranlıkla tanık olmalıyız 

birlikte, şöylece:   
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Kuran-Haberde                            Kuran-Haberde                           

en baştan başlanarak;                                            en sondan başlanarak;                                                

                                                       

Fibonacci Dizisi              Fibonacci Dizisi  

Ayet Sıra  No:                      Ayet No      Bölüm No      Bölüm No      Ayet No                       Ayet Sıra  No:     

0ıncı              0         1       114         0    0ıncı       

1inci               1   1      114         6    1inci      

1inci             1   1      114         6    1inci      

2inci               2   1      114         5    2inci      

3üncü             3   1       114         4    3üncü     

5inci               5   1      114         2    5inci     

8inci             1   2      113         4    8inci       

13üncü           6   2      112         3    13üncü      

21inci            14   2      110         3    21inci                                                                                                                  

           110         3 

34üncü       27   2       107         6    34üncü      

55inci          48   2      104         3    55inci    

89uncu        82   2      100         2    89uncu     

144üncü                       137   2         94          3    144üncü      

233üncü                       226   2         89         11    233üncü     

377inci        84          3         83         12    377inci         

610uncu                        117   4         77         5    610uncu      
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987inci          33    7          67         9    987inci         

1597inci          3         12            50         10   1597inci   

2584üncü     103         21            34         47   2584üncü     

4181inci        50          40            17         27   4181inci     

____________________    ____________________                                          

              19x…         19x…   

 

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

6765inci           --       --              --           --    6765inci          
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Kuran-Haberde                            Kuran-Haberde                           

en baştan başlanarak;                                            en sondan başlanarak;                                                

                                                       

Fibonacci Dizisi              Fibonacci Dizisi       
Ayet Sıra  No:       toplam Ebced    toplam Harf    toplam Harf    toplam Ebced   Ayet Sıra  No:    

0ıncı          0         0            0         0    0ıncı     

1inci                        786         19          14         727   1inci       

1inci                   786         19          14         727   1inci       

2inci                        581         17          20         1415   2inci       

3üncü                         618         12          17         1496   3üncü    

5inci                   836         19             8         232   5inci     

8inci                     71         3          18         1952   8inci     

13üncü            4463         47          12         240   13üncü     

21inci             4905         74          30         2715   21inci    

34üncü           5954         80          13         1104   34üncü     

55inci                  5000         69          15         847   55inci                                

           5000         69 

89uncu             3087         50          12         880   89uncu         

144üncü            4091         81          12         2817   144üncü        

233üncü           5000         54          16         1964   233üncü    

377inci               4060         124         22         1933   377inci       

610uncu              1784         41          12         1612   610uncu    
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987inci                8296         108          62         4691   987inci       

1597inci              4252         64               21         2289   1597inci   

2584üncü              4710         56          52         2477   2584üncü    

4181inci                4327         70           51         5457   4181inci        

_____________________      _____________________                                          

         19x…           19x…   

 

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

6765inci                 -----    --            --            -----   6765inci      
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İlk olarak, burada derhal şunu farketmeliyiz ki, Kuran-Haberde numaralı toplam                          

“6234” Ayet mevcut olup, yukarıdaki o sonuncu Fibonacci Sayısı (=6765inci)                          

böylelikle burada kesinlikle sınırı aşmış olduğu için, yukarıdaki her iki Tablomuzda da                                             

--bu bağlamdaki o en temel Ayetin (74/28) direktifiyle yine, elbette-- her iki taraflı olarak, 

doğrulukla dışlandı, ve elendiler. Fakat burada şimdi böylelikle, hem Kuran-Haberdeki                

bu en son Ayet Sıra No’su (=6234üncü) hem de bu en son Fibonacci Sayısı (=6765inci),                 

her ikisi de böylece tam (=6000ler) seviyesine ulaştıkları için, şimdi ilk Tablomuzda,              

ve sağ tarafta o 21inci Fibonacci Sayısına karşılık gelen o Bölüm ve Ayet Numarasını               

(=110  3); ve ikinci Tablomuzda, ve sol tarafta o 55inci Fibonacci Sayısına karşılık gelen                  

o Ebced ve Harf Toplamını (=5000  69) orada böylece birer kez daha kaydediyoruz, ta ki 

birbirini böylece mükemmel olarak tamamlayan bu iki Tablomuzda bu durumu orada 

böylece tam paralel ve denk bir mantık ve ölçüyle doğrulukla ödünlemiş oluyoruz.                                                 

O halde, burada şimdi, ilk olarak şunu açıkça görüp idrak edelim: 21 + 55 = 19x…                              

Ve ikinci olarak, şunu da açıkça görüp idrak edelim: Yukarıdaki her iki Tablomuzda da 

toplam 20 çift Fibonacci Sayısı bulunmaktadır; dolayısıyla, şimdi burada tam 10uncu çifte 

gittiğimizde (=orada her iki tarafta Fibonacci Sayısı: 34üncü olan) şimdi tam bu orta/yarı 

noktayı merkez aldığımızda, artık Tablomuzun yukarısında böylece toplam tam “9” çift,                

ve aşağısında toplam tam “10” çift Fibonacci Sayısı bulunduğunu göreceğiz, ilkin.                                                                 

Ve şimdi bu durumda, yukarıda vurgulanmış olan o 55inci Fibonacci Sayısı böylece                       

ikinci Tablomuzda --o aşağıdaki “10” çift arasında-- sol tarafta ve “1”inci konumda,                                              

ve bunun akabinde, yine yukarıda vurgulanmış olan o 21inci Fibonacci Sayısı böylece 

birinci Tablomuzda --o yukarıdaki “9” çift arasında-- ve sağ tarafta “9”uncu konumda 

oluyor! O halde, şimdi böylece, yüce Rabbimizin yukarıda birbirini mükemmel şekilde 

tamamlayan bu iki en özel Tablosunda böylece yine tam paralel ve karşılıklı mükemmel 

tamamlayıcı bir tarzda gerçekleştirmiş olduğu bu en Hikmetli matematiksel Planlamalarını 

böylelikle daha derinden ve açıkça idrak edebiliyoruz burada ilkin.                                                                    

Fakat buna rağmen, elbette yine yüce Rabbimizin daha en baştan bu Ayette (74/31)                      

haber verip net olarak tanıttığı o tarz inkarcılar, ve o kalplerinde bir hastalık olanlar, 

buradaki bu en Hikmetli Mucizeleri de yine asla beğenmeyip, bilakis şiddetle kerih görüp 

ve hatta tümden horlayıp reddedecekler, burada büyük ihtimalle, “eğer bu, gerçekten Al-lah 

katından olmuş olsaydı, o birer kez daha tekrar edilen elemanlar yukarıdaki o her iki 

Tabloda da ayrı ayrı, ve ikişerli ve tam karşılıklı olarak bulunmalıydılar!” şeklinde bariz ve 

açık bir itirazla da gelerek. (lütfen, bu bağlamda şimdi ayrıca ve mutlaka bkz. Kuran-Haber                      

47/8-9 & 29/49 & 34/5-6) 
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O halde, yüce Rabbimiz daha en baştan beri --hatta yine dünya kurulmazdan evvel dahi--                   

Kendi Sözü içinde aşağıdaki bu en kritik ve temel Ayeti de zikredip sabit kılmış olarak, 

böylece bize ileride bu en Hikmetli Mucizelerine karşı şimdi bu tarz hastalıklı ve art niyetli 

itirazlarda bulunacak kimselerden de elbette böylece en iyi Haberdar olduğunu (74/30-31)                            

burada yine en mucizevi bir şekilde böylece kanıtlamış, ve de bu tarz hastalıklı ve art niyetli 

itirazlara karşı en Bilge & en Doğru cevabı zaten en baştan beri en güzel ve en anlamlı                     

bir tarzda vermiş olduğunu da burada göstermiş olmaktadır, şöylece:    

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

203- Ve sen şimdi onlara bir “İşaret” (=biAyetin; bu durumda, yukarıdaki o ilk 

Tablomuzda, sol tarafta --hesaplı/hikmetli olarak-- eksik bırakılmış olan o ikinci “14  2;”                                

ve/veya mükemmel tamamlayıcısı olan o sonraki Tablomuzda, sağ tarafta                                                        

--hesaplı/hikmetli olarak-- eksik bırakılmış olan o ikinci “15  847”) böylece getirmediğin 

zaman, onlar (=o inkarcılar, ve o kalplerinde bir hastalık olanlar; 74/31) dediler:                   

Öyleyse, bunu da getirip koymalı değil miydin?  

Ey (Misak Elçisi) o halde, sen de onlara de ki: Ben ancak Rabbimden bana böylece işaret 

edilip gösterileni izliyorum. O halde, işte bunlar, Rabbinizden --mucizevi-- Belgelerdir,                     

ve --O’na, burada böylece-- inanacak insanlar için bir İleti (=Huden; lütfen, burada mutlaka 

hatırlayalım ki, bu benzeşmeli ikişerli/çiftli “Fibonacci Sayılarını” da böylece kapsayan, ve akabinde 

üzerinde 19 olacağı özellikle vurgulanan bu büyük Mucize yüce Rabbimiz tarafından daha evvelce halihazırda 

orada aynen böylece bir İleti (=Huda) olarak vasıflandırılmıştı zaten, en başta; 39/23 = 74/26-31) ve bir 

rahmettir!   

(Kuran-Haber 7/203)           

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

 

Ve burada, ayrıca şunu da tekrar ve mutlaka hatırlamalıyız ki, biz daha önceki o en kritik 

Dokümanlarımızda (=Fevkalade Bir Mucize & Ekstra Bir Mucize) orada da yine bu kez                                   

Kuran-Haberdeki bu en temel ve kritik Ayetlere (16/101-102) binaen, yüce Rabbimiz 

tarafından orada yine böylece büyük bir Hikmet üzere işaret edilip gösterilmiş olan                                                    

“bir İşaretin (=Ayeten) yerine başka bir İşareti (=Ayetin) getirip değiştirme” işlemlerine 

yukarıdakine çok benzer ve Mucizevi açıdan böylece temelde aynı statüde olarak birlikte  

ve açıkça tanık olmuştuk.    
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** İlk olarak, burada mutlaka şunu bilmeliyiz ki, yukarıdaki o ilk Tablomuzda belirtilmiş  olan o                                    

“Ayet Sıra Numaraları,” Kuran-Haberdeki tüm numaralı Ayetleri oradaki o ilgili Fibonacci Sayısı ile                         

işaret edilmiş olan o belirli yere kadar toplamak suretiyle ulaşılmaktadır.                                                                                       

Örneğin, orada --Kuran-Haberde en baştan başlamak üzere-- 21inci Fibonacci Sayısı ile işaret edilmiş olan                     

o belirli yeri, öncelikle bu 7 (birinci Bölümün toplam Ayet sayısı) + 14 (ikinci Bölümün on dört Ayeti) 

toplamak suretiyle, orada böylece bu = 21inci Fibonacci Sayısına karşılık gelmek üzere,                                                           

yani böylece “Ayet Sıra Numarası” 21inci = Ayet No: 14, Bölüm No: 2 olarak açıkça tespit etmiş oluyoruz.                                                                    

*Daha önceki o (=Mucizevi Bir Mühür) dokümanımızda da bu aynı prensibi kullanarak oradaki tüm o                           

özel “Ayet Sıra Numaralarını” da aynen böylece tespit etmiş olduğumuzu da hatırlamalıyız burada.)                                

Ve bunun akabinde, ikinci Tablomuzda bu kez de bu 21inci Fibonacci Sayısına karşılık gelmek üzere,  

yukarıda anılan bu Ayet ve Bölüm No (=14  2) de böylece mevcut olan toplam Ebced ve Harf sayımlarını 

(=4905  74) bu kez de aynen böylece yerleştiriyoruz.      

** İkinci olarak, burada şunu da mutlaka bilmeliyiz ki, biz yukarıda anılan tüm o Ayetlerin bazılarında da 

mevcut olan o özgün dişil “t/h” harfini burada yine böylece hep ilkin iki harf (=te & he) olarak hesaba alıp, 

akabinde bunun ebcedini de bununla tam mutabık olarak hep (=400 + 5) olarak hesaba aldık, yine daha 

önceki o (=Mucizevi Bir Mühür) dokümanımızda da aynen ve doğrulukla bu aynı prensibi takip etmiş 

olduğumuz üzere. Çünki Arap alfabesinde yer alan bu özgün dişil “t/h” harfi, böylece aslen “te” ve “he” harfleri 

biraraya getirilerek üretilmiş özel “bileşik” bir harftir temelde böylece.                                                                                                                                                                                  

*Ve burada ayrıca şunu da elbette mutlaka bilmeliyiz ki, biz bu özgün dişil “t/h” harflerini yüce Rabbimize                 

ait, önceki veya gelecekteki, 19 kodlu muhteşem Planlamalarının hiçbirinde (bunu ilkin bazen/keyfiyen                 

bir harf olarak hesaba alıp, akabinde ebcedini bazen/keyfiyen iki harf olarak hesaplamak gibi, veya tam tersi) 

çelişkili bir şekilde asla almadık, ve ileride de asla alamayız --çok çok istisnai ve kendi içinde ancak                             

yüce Rabbimizden gelmiş olabilecek olağanüstü düzenli/planlı bir şeyle karşılaşmadığımız sürece, elbette--                  

ancak yüce Rabbimizin bu konuda bize daha en baştan verdiği ve kesin olarak vadettiği bu her zaman 

çelişkisiz, sabit ve dosdoğru en temel İlahi prensiplerine böylece mutlak sadık kalmalıyız, her birinde                              

en başından en sonuna kadar, her daim. (4/82 = 18/1-2) 

** Son olarak, burada mutlaka şunu da tekrar hatırlayıp ve böylece bir kez daha ve açıkça idrak etmeliyiz ki, 

burada birlikte net olarak ve açıkça tanık olduğumuz bu paha biçilmez “Altın Mucize,” yine yüce Rabbimiz 

tarafından en baştan beri O’nun bu asli “Misak Elçisine” doğrulukla ve titizlikle dikte edip öğretmiş olduğu                                               

bu Kuran-Haberin (=orjinal Arapçası: El-Haberu) bu tertemiz ve mükemmel Teksti (bu bağlamda, lütfen, 

tekrar 98/2-3 Ayetlerini hatırlayalım) içinde kusursuz bir şekilde --ta ezelden beri-- O’nun tarafından     

böylece planlanıp ve şimdi yine böylece burada tüm insanlığa O’nun büyük lütfu ve izniyle sunulmaktadır.                                                                                      

O halde, böylelikle daha önceki tüm o dokümanlarımızda tanık olduğumuz o 19 kodlu                                             

muhteşem Planlamaların herbiri, ve şimdi burada tanık olduğumuz 19 kodlu bu paha biçilmez Planlama 

böylece hep birlikte ve bir kez daha, içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, bu en kritik ve önemli 

“Misak Elçisinin/Mesajının” kesin hakkaniyetine şaşmaz bir şekilde böylece ve açıkça tanıklık etmektedirler, 

yüce Rabbimizin o sınırsız büyük lütfu, ve O’nun tüm o büyük Peygamberlerinin (burada en başta,                                

hz. Muhammed, ve hz. Nuh, ve hz. İbrahim, ve hz. Musa, ve hz. İsa, herbirinin üzerine selam olsun) buna                        

en evvelden beri olan büyük iman ve kuvvetli haber ve destekleri üzere.  (bu bağlamda, lütfen, en öncelikle 

“Devasa Bir Mucize 1 & 2” ve akabinde “Mucizevi Bir Mühür” dokümanlarını görmeliyiz.)    
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O halde, burada şimdi, Kuran-Haberde yer alan tüm o Bölümleri ve toplam Ayet sayılarını, 

ve daha sonra da, burada mevcut olan tüm o Arapça harflerin “Ebced” değerlerini de                        

tekrar açıkça hatırlayıp idrak edelim, ta ki bunun ardından, --halihazırda, yukarıdaki o 

birbirini mükemmel şekilde tamamlayan o iki en özel Tabloda sunulmuş olan-- bu                        

paha biçilmez “Altın Mucizeyi,” buna göre Kuran-Haberde (=orjinal Arapçası: El-Haberu) 

İlahi Tekstinde doğrulukla kontrol edip şahsen de onaylayabilelim.  

Kuran-Haber;       

Bölüm No.         toplam Ayet sayısı                     Bölüm No.         toplam Ayet sayısı                     

1      7      26      227        

2        286        27   93    

3     200      28   88    

4     176      29   69    

5     120      30   60    

6     165      31   34    

7     206       32   30    

8     75      33   73    

9     127      34   54    

10     109      35   45                       

11    123      36   83    

12     111       37   182    

13     43      38   88    

14     52      39   75    

15     99      40   85    

16     128      41   54    

17     111       42   53    

18     110      43   89    

19     98       44   59    

20     135      45   37    

21     112      46   35    

22     78      47   38    

23     118      48   29    

24     64        49   18    

25      77             50   45 
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Bölüm No.         toplam Ayet sayısı                     Bölüm No.         toplam Ayet sayısı                     

51   60       83   36    

52     49      84   25    

53     62      85   22    

54     55        86   17    

55     78        87   19     

56     96      88   26    

57     29      89   30     

58     22       90   20    

59     24      91   15    

60     13      92   21    

61     14       93   11    

62     11      94   8    

63     11        95   8    

64     18       96   19    

65     12       97   5    

66     12      98   8    

67     30      99   8    

68     52      100   11    

69     52      101   11    

70     44      102   8    

71     28      103   3    

72     28      104   9    

73     20      105   5    

74     56      106   4    

75     40      107   7    

76     31      108   3    

77     50      109   6    

78      40      110   3    

79     46      111   5    

80     42       112   4    

81     29      113   5    

82    19    114   6 

 



Altın Mucize           18   

______________________________________________________________________________________________________________________________       

 

Harf                Ebced değeri      Harf                     Ebced değeri     

Elif    1            أ    Sin    60                س                          

Be   2            ب    Ayn    70                ع                                               

Cim    3            ج    Fe    80                ف                       

Dal    4            د    Sad    90                ص                                   

He    5            ه    Kaf    100               ق                                     

Vav  6            و    Re    200               ر                        

Ze  7            ز    Şın    300               ش                         

Ha  8            ح    Te    400               ت      

Ta  9            ط    Se    500               ث                        

Ya  10           ى   KHa     600               خ                           

Kef  20           ك   Zal     700               ذ                          

Lam  30           ل   Dad    800               ض                    

Mim   40           م   Za    900               ظ                                   

Nun  50           ن   Gayn    1000              غ    

             

 

(*Dişil Te/He    5+400      ة) 
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Son olarak, burada şimdi de, Kuran-Haberde bu bağlamdaki en kritik ve temel şu Ayetleri 

mutlak olarak hatırlayıp tekrar açıkça idrak edelim birlikte, şöylece: 

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

49- Ve her dilenen-şeyden Biz böylece “ikililer/eşler” (=zevceyn) olarak yarattık, ta ki              

siz böylelikle “Öğüt-alasınız” (=yetezekkerune/Zikr; bu özel terim burada yine yüce Rabbimiz 

tarafından böylelikle daima mükemmel ikililer/eşler (=zevceyn) olarak yaratılıp planlanmış olan 19 kodlu             

bu herbir muhteşem Planlamalara dair de mutlak olarak atıfta bulunan en temel bir terimdir yine Kitapta                 

böylece, en başta: 2/25-26 = 39/23 = 74/26-31)! (Kuran-Haber 51/49)                                                                                                                             

53- O halde, Biz onlara “İşaretlerimizi” (=Ayatina; yukarıdaki Ayette halihazırda kuvvetle işaret edilip 

vurgulandığı üzere, yine böylece mükemmel ikililer/eşler (=zevceyn) olarak yaratılıp planlanmış olan)                       

akabinde Ufuklarda ve kendi Bedenlerinde de göstereceğiz, ta ki “Bunun” (=yüce Rabbimize ait 

buradaki bu “Fibonacci Sayıları” üzerine kurulu, ve böylelikle yine mükemmel ikililer/eşler (=zevceyn) 

olarak yaratılıp planlanmış olan 19 kodlu bu muhteşem Planlamalarının; 39/23 = 74/26-31)                                 

mutlak bir “Gerçek” olduğu böylece onlara apaçık belli olsun! … (Kuran-Haber 41/53)                                                                                                                             

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

O halde, artık burada tekrar böylece mutlak olarak ve açıkça idrak ediyoruz ki, şu ana kadar 

tüm ciddi ve saygın Bilim adamları tarafından da açıkça tespit ve ilan edilmiş olduğu üzere, 

tüm Evrende (en başta, büyük galaksi spirallerinde, vs.), Tabiatta (en başta, birçok 

bitkilerin çiçeklerinde, vs.), canlılarda ve İnsanlarda (en başta, DNA dizaynlarında, vs.)                                         

--büyük çoğunlukla da, böylece daima mükemmel bir “Simetri (=İkililer/Çiftler),”                                

ve karşılıklı tastamam bir “Hesap” üzere-- hep bu çok özgün “Fibonacci Sayıları,” ve de 

bununla direkt bağıntılı olan o “Altın Oran” üzerine planlanmış olan tüm bu fenomenler,                                       

yüce Rabbimiz tarafından, ta ezelden beri, işte bu “Fibonacci Dizisinin” bu en özel “19” 

sayısı ile olan o çok yakın ilişkisine binaen (*daha önce 2-4. sayfalarda birlikte ve açıkça                

tanık olduğumuz üzere, bu çok özgün “Fibonacci Dizisi” bir insan ürünü değil, ancak                               

bu en özel “19” sayısı üzere, yüce Rabbimiz tarafından mükemmel bir şekilde kodlanıp 

böylece harika bir tarzda bu “19” sayısı ile taçlandırılmış olan ilahi bir Dizidir) seçilip 

böylelikle, ta en baştan beri, en Bilgece ve en Erklice sadece ve mutlaka O’nun tarafından 

böylece yaratılıp planlanmıştır, ta ki içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, 

yeryüzündeki tüm insanlar artık bu Gerçeğe açıkça ve yakinen tanık olsunlar, ve akabinde 

derhal ve tüm yürekle, bu Kendi “Evren Kitabını,” ve Kendi “Din Kitabını,” en esasen 

böylece bu “19” sayısı üzerine böyle olağanüstü ve benzersiz ve en üstün bir                             

“Matematik Diliyle” yazmış olan bu tek gerçek İlaha (=AL-LAH) dönsünler! (bu bağlamda, 

lütfen, mutlaka tekrar ve en öncelikle bkz. Kuran-Haber 51/49 = 74/26-31 = 41/53)      
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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 onyedinci                                          

en kritik ve önemli bu paha biçilmez “Altın” mucizevi İlahi Mesaja da böylelikle                         

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

gönülden ve erdemlice çalışacak,                                                                                                                                        

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

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

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

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

kurtuluş ve mutluluğumuz için, ebeden!                                                                                                                                                               

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

74/26-40) 

                   

                                           Metin/Misak Elçisi              

 

 

 

 

 

   

  


