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resim kaynak: hubblesite.org 

 

                   EVRENSEL  MUHTE ŞEM  MUCĐZELER   

Burada, Yüce AL-LAH tarafından “19” kodu üzerine, mükemmel bir “Simetri” ve tam “eşler” 
halinde, tüm bu evren, galaksiler, yıldızlar, gezegenler, ve tüm canlılar, bitkiler, ve                              
gök gürlemesi, şimşek, yağmur, bulutlar ve rüzgarlar, gece ve gündüz, ve bu gibi daha birçok               
doğal fenomen üzerinde böylelikle en Bilge ve kudretli bir şekilde planlanıp yaratılmış olan             
En Büyük Hikmet Ayetlerini göreceğiz; ve böylece de tüm bu Evren kitabını ve Din kitabını 
(=KURAN-HABER) temelde  böylece birbirine tam paralel olarak bu aynı “19” kodlu, Simetrik  
en Muhteşem ve eşsiz bir “Matematik Dille ” en baştan beri En Muazzam bir şekilde yaratmış 
olan Tek Gerçek Đlahın sadece ve yalnızca Yüce AL-LAH olduğuna böylelikle burada Kesin ve 
Mutlak bir şekilde tanık olacağız birlikte. (Kuran-Haber 74/30 & 41/53)   

==========                                                                                                                                                                  
26- (AL-LAH şöyle dedi): Öyleyse, (şimdi) BEN de onu (=bu “KURAN-HABERĐN” ancak bir              
insan sözü olduğunu iddia eden bu tip bir inkarcıyı; 74/24-25 bunun asla bir insan sözü değil,  
ancak ve sadece eşsiz ve benzersiz AL-LAH Sözü olabileceğini bu tip bir inkarcıya ve de tüm 
insanlığa böylece Kesin ve Mutlak olarak kanıtlamak üzere)-- “Söküp-Atıcıya” sokacağım.                                                                                                          

27- Ama ne bildirdi sana, nedir o “Söküp-Atıcı?”                                         

28- (Đşte o,) asla kalıcı bırakmaz --(yani böylece “o sol tarafta,” her daim o alt bölgeye indirir), 
ve asla yerleşik komaz --(yani böylece “o sağ tarafta,” her daim o alt bölgeye düşürür).                                                                                                    

29- (Ve sonra da, böylece o üst bölgelerde, “o sol tarafta & o sağ tarafta,” her daim o                               
en Muhteşem ve eşsiz)-- “Tabloları” (sunar) tüm Đnsanlık için.                        

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/26-30)        
=========== 
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resim kaynak: sciencetaskcard.weebly.com (Dünya, Ay, ve Güneş) 

            

38- Güneş de kendisi için (tespit edilmiş) olan bir durak noktasına doğru akıp gitmektedir.                
Bu, en Üstün ve en Bilen (AL-LAHın) ölçülü-Planıdır.       
39- Ay'a gelince, Biz onun için de birtakım uğrak yerleri takdir ettik; sonunda o, eski bir hurma 
dalı gibi döner.             
40- Ne o Güneşin o Aya erişip yetişmesi gerekir, ne de o Gecenin o Gündüzün önüne geçmesi. 
Çünki hepsi (=o Güneş, o Ay, ve o Dünya) (hep birlikte) yörüngelerde gezip (AL-LAHı) 
yüceltmektedirler. (Kuran-Haber 36/38-40) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece yukarıda anılan             
ve yörüngelerinde hep birlikte gezerek (böylece AL-LAHı) yücelten o “Güneş” ve “Ay” ve 
“Dünya” üzerinde), ve kendi bedenlerinde de göstereceğiz, ta ki bunun mutlak Gerçek olduğu 
onlara apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30) 

 

* O halde, işte, o Ayın kendi ekseni etrafında dönme süresi: 655.73 saat’tir.    

* Đşte, o Dünyanın kendi ekseni etrafında dönme süresi: 23.93 saat’tir.        

* Đşte, o Güneşin kendi ekseni etrafında dönme süresi: 609. 12 saat’tir. 

Öyleyse, böylece hep birlikte Galaksi merkezinin         ve/veya böylece hep birlikte Galaksi merkezinin   
sol tarafında dönerlerken;                        sağ tarafında dönerlerken;     

Ay       Dünya      Güneş                           Ay       Dünya      Güneş               

  655     23     609   =  19x…       655     23     609   =  19x…  
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* O halde, işte, o Ayın kendi yörüngesinde ortalama gidiş hızı: saatte 3683 km’dir.   

* Đşte, o Dünyanın kendi yörüngesinde ortalama gidiş hızı: saatte 107208 km’dir.                      

* Đşte, o Güneşin kendi yörüngesinde ortalama gidiş hızı: saatte 827640 km’dir. 

Öyleyse, böylece hep birlikte Galaksi merkezinin              ve/veya böylece hep birlikte Galaksi merkezinin     
sol tarafında giderlerken;                   sağ tarafında giderlerken;     

  Ay           Dünya           Güneş                  Ay           Dünya            Güneş                        

3600  107000  827000  = 19x…  3600  107000  827000  = 19x…  

*Lütfen, dikkat edip görelim ki, yukarıdaki bu verileri: 3683 = 3600 & 107208 = 107000 &   
827640 = 827000 böylece tam paralel bir tarzda hep tam “yuvarlak rakamlar” olarak almaktayız.       

(*Yukarıdaki bu muhteşem Tablolarda esas alınan tüm bu bilimsel veriler NASA (=Amerikan Ulusal 
Havacılık ve Uzay Dairesine ait) “solarsystem.nasa.gov” & “universetoday.com” & “curious.astro. 
cornell.edu” sitelerinden alınmıştır.) 

 

Burada, en başta dikkat edip şunu açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıda Yüce Rabbimize ait                        
Evren kitabındaki tüm bu “19” kodlu, en Muazzam ve eşsiz “Simetrik Mucizelerde” her daim               
o küçük “üslü sayıları” ve/veya “küsüratları” --(daha önce birinci sayfada gördüğümüz                           
bu en temel Ayet gereği; 74/28)-- o sol tarafta mutlak olarak hariç tutup “dışlıyor,” ve o sağ 
tarafta mutlak olarak hariç tutup “eliyoruz” her vakit; ve akabinde, her daim ve sadece böylelikle 
o “Ana sayıları” esas alarak ilerliyoruz her iki tarafta da. (O halde, bu hususta lütfen, şimdi o 
birinci sayfada yer alan bu açıdan bu en önemli ve temel Ayetleri: 74/28-30 şimdi bu bağlamda 
tekrar ve muhakkak görmeliyiz, en başta.)                                            
Ve bu değişmez Prensip bundan önce en ilkin yine Yüce Rabbimize ait Din kitabındaki                     
(=KURAN-HABER) tüm o “19” kodlu, en Muhteşem ve eşsiz “Simetrik Mucizelerde” de                                  
--(bunların herbiri “Devasa Bir Mucize 1 & 2,” ve ardından gelen tüm o “En Mucizevi 
Dosyaların” herbirinde de halihazırda en açık ve net bir biçimde sunulmuştur)-- her seferinde, 
böylece her daim tam karşılıklı, tam Paralel ve en Sağlam bir Mantık içinde takip ettiğimiz                       
şaşmaz, dosdoğru ve mükemmel Đlahi Prensiptir, buradaki bu açıdan bu en önemli ve temel 
Ayetlerde (=74/26-30) Yüce Rabbimiz tarafından böylece MUTLAK olarak beyan edilmiş olan            
bu apaçık ve kesin Direktif doğrultusunda yine (=74/26-30) her daim, en başta!                                                                                                                             
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Ve burada en başta şunu da muhakkak ve açıkça idrak etmeliyiz ki, buradaki --bu açıdan--                         
bu en özgün “19” sayısı Kuran-Haberde birçok kez anılmış olan o “Vahiden” (=“ Tek”) 
kelimesinin tam ebced (=sayısal) değeridir. 

             و  ح    د    أ
1 +  4  +  8  +  6  = 19             
(*Kuran-Haberde kullanılmış olan tüm bu modern Arapça harflerin hepsinin tam ebced (=sayısal) değerlerini görmek için, lütfen, 

“Altın Oranlı Bir Mucize” dosyasında, sh. 18i görmeliyiz, en başta.)  

 

Dolayısıyla, tüm Evrenimiz (=en başta, Yüce Rabbimiz tarafından burada böylece en Bilge ve 
kudretli bir şekilde yaratılıp takdir edilmiş olan o “4” En Temel Güç üzere/ötürü; bunun için, 
lütfen, şimdi muhakkak tekrar bkz. “Evrensel Muhteşem Mucizeler 1” dosyasında, sh. 2-3) ve 
içinde olan herşey bize böylece her seferinde --o sol tarafta & o sağ tarafta-- “19”un tam katı 
olan o Mükemmel sonuçları vererek  

 و  ح    د    أ          و  ح    د    أ      

= 19x…     = 19x…   

böylece en açık bir şekilde AL-LAHı anıp yüceltmekte (=yusebbihune, ve/veya yesbehune; 
=17/44 & 36/40) ve AL-LAHın mutlak “Vahid” (=“ Tek”) olduğunu yani Doğuların ve Batıların, 
ve bunların arasındaki ve/veya içindeki herşeyin ve herkesin (=2/115 & 17/44)                                      
mutlak “Tek” Yaratıcısı ve “Tek” Rabbi olduğunu --burada böyle en Mükemmel ve eşsiz 
“Simetrik ve Matematik Bir Dille” böylece-- en açık bir tarzda haykırıp ilan etmektedirler, her 
seferinde! (=Kuran-Haber 2/115 & 17/44)                                         

(*O halde, bu hususta lütfen, şimdi Kuran-Haber 57/1, 36/40 & Zebur-Mezmurlar 19/1-4                  
Ayetlerini de yine o “Evrensel Muhteşem Mucizeler 1” dosyasında, sh. 21de bu bağlamda 
muhakkak tekrar ve açıkça görmeliyiz, en başta.)                                                   
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               resim kaynak: nasa.gov (Ekseni etrafında Dönmekte olan Dünya) 

 

20- Ve kesin inanacaklar için o Dünya gezegeninde (matematiksel) “Đşaretler” vardır.    
(Kuran-Haber 51/20)   

44- AL-LAH o geceyi ve gündüzü --(böylece bu Dünya gezegenini kendi ekseni etrafında 
döndürmek suretiyle)-- döndürmektedir. Şüphesiz ki, (Gerçeği) görme yetileri olanlar için bunda 
mutlak bir “Ders” vardır! (Kuran-Haber 24/44) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece yukarıda anılan             
o kendi ekseni etrafında “dönmekte olan bu Dünya” gezegeninde), ve kendi bedenlerinde de 
göstereceğiz, ta ki bunun mutlak Gerçek olduğu onlara apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30) 

----------                 
Dünya kendi ekseni etrafında her gün bir kez dönmektedir. 
Dünyanın çevresi ekvatorda 24,901.55 mil uzunluğunda olduğu için, ekvatordaki bir nokta böylece 
yaklaşık saatte 1037.5646 mil hızla --(çünki 1037.5646 ile 24ü çarptığımızda: 24,901.55 eder)--                            
yani (=saatte 1669.8 km) hızla dönmektedir. Kuzey kutbunda (90 derece kuzeyde) ve Güney kutbunda                           
(90 derece güneyde) dönme hızı pratik olarak sıfırdır, çünki bu nokta 24 saatte sadece bir kez 
dönmektedir, çok çok yavaş bir hızdır. O halde, diğer başka enlemlerde de Dünyanın dönüş hızını tespit 
etmek için, o enlem derecesinin kosinüs değerini 1037.5646 ile çarpmamız gerekmektedir. (kaynak: 
geography.about.com/od/learnabouttheearth/ a/earthspeed.htm)  
---------- 

O halde, bundan önceki o “Evrensel Muhteşem Mucizeler 1” dosyasındaki ve buradaki tüm 
hesaplarımızda temelde ve daima hep “metrik sistemi” (=metre, kilometre, vs.) esas aldığımızdan 
ötürü, --(ancak çok özgün veya mutlak zorunlu bir durum olursa diğer sistemi (=inç, mil, vs.) 
esas alabilmekteyiz)-- şimdi burada da yukarıdaki bu (saatte 1669.8 km) hızı esas alıp bunu özel 

olarak “19.19” enlem derecesinin kosinüs değeriyle çarparak böylece şimdi bu açıdan bu                 
“en özgün Enlem derecesinde” Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüş hızını böylece bulmuş 
olacağız, inşaAL-LAH.  
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“19.19” Enlem derecesinin “kosinüs” değeri: 0.94443375391      

Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüş hızı --(ekvatorda): saatte 1669.8 km 

O halde, Dünyanın kendi ekseni etrafında “dönüş hızı” --(bu “19.19”  Enlem derecesinde:                                                      

0.94443375391 X 1669.8 =  saatte 1577.01 km! 

O halde işte, Dünyamızın kendi ekseni etrafında temel “dönüş hızı” 

Kuzey yarıkürede             Güney yarıkürede        

19.19 Enlem derecesinde             19.19 Enlem derecesinde      

(o başlangıç Meridyeninin)            (o başlangıç Meridyeninin)                            
Batısında veya Doğusunda             Batısında veya Doğusunda   
temelde böylece:        temelde böylece: 

1577 km =19x…            1577 km =19x… 

 

(*Yukarıdaki bu muhteşem Tabloda esas alınan bu bilimsel veriler “geography.about.com” & 
“rapidtables.com” sitelerinden alınmıştır.) 
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resim kaynak: leeds.ac.uk  (Rüzgarlar) 

 

5- Gece ile gündüzün ard arda gelişinde, ve AL-LAHın gökten rızık indirip ölümünden sonra 
yeryüzünü diriltmesinde,              
ve --(hafif, orta, veya kuvvetli şiddette olmak üzere, tüm o çeşitli)-- Rüzgarların 
yönlendirilişinde aklını kullanan bir toplum için (matematiksel) “Đşaretler” vardır!                       
(Kuran-Haber 45/5-6) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece yukarıda anılan              
(tüm o çeşitli) Rüzgarların yönlendirilişinde), ve kendi bedenlerinde de göstereceğiz, ta ki bunun 
mutlak Gerçek olduğu onlara apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

 

----------            
“Beaufort Rüzgar Ölçeği” (=Beaufort Wind Scale) ismi bunun kaşifi olan Đngiliz donanmasındaki                 
o hidrografçı ve amiral sir Francis Beaufort’un adından ötürü verilmiştir. O bu ölçeği esasen yelkenlerin 
Rüzgarda nasıl hareket ettiklerini belirleyerek Rüzgarların hızını tespit edebilmek için 1805 yılında 
geliştirmiştir. Ve bu çok işe yaramış, ve daha sonra Karada da kullanılmak üzere benimsenmiştir.                       
Bu temelde “0” (=sakin) kuvvetten “12” (=kasırga) kuvvetine kadar Rüzgar hızlarını sınıflandıran ve  
pratik olarak kullanılan Uluslararası bir Rüzgar ölçeğidir. (kaynak: Dünya Meteoroloji Organizasyonu 
(=World Meteorological Organization) & stormfax.com)         
---------- 

 

O halde, şimdi --(1805 yılından beri)-- böylece tüm dünyada uluslararası çapta kullanılmış olan 
bu meşhur “Beaufort Rüzgar Ölçeğini” burada şöylece ve açıkça görelim:  
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Beaufort          Rüzgar Hızı    Tanımı   Denizde gözlemlenen Etkileri  
(Kuvvet) No’su          (deniz mili) 

0              1 altında   Sakin   Deniz ayna gibi 

1           1 – 3  Hafif hava  pullar gibi görünen dalgacıklar mevcut; köpük      

        tepeleri henüz yok 

2     4 – 6  Hafif rüzgar  küçük dalgacıklar; cam gibi görünen tepecikler,   

        henüz kırılma yok     

3     7 – 10  Yumuşak rüzgar  büyük dalgacıklar; tepeler kırılma aşamasında;    

        dağınık köpüklü dalgalar 

4   11 – 16  Orta rüzgar  küçük dalgalar, uzamaya başlıyorlar; birçok  

        köpüklü dalgalar mevcut    

  

5   17 – 21  Serin rüzgar  orta dalgalar, uzun şekil almaya başlıyorlar;       

        birçok köpüklü dalgalar; biraz serpinti var  

6   22 – 27  Kuvvetli rüzgar  büyük dalgalar oluşmaya başlıyorlar; heryerde  

        köpüklü dalgalar; daha çok serpinti var 

7   28 – 33  Öncel Bora  deniz kabarıyor; kırılan dalgalardan beyaz köpük   

        şeritler halinde yayılıyor 

8  34 – 40  Bora   daha büyükçe yüksek dalgalar; tepelerin 

      kenarları kırılıp serpiliyor; köpük düz şeritler     

      halinde yayılıyor 

9     41 – 47  Kuvvetli Bora  yüksek dalgalar; deniz dönmeye başlıyor;                                                 

        yoğun köpük şeritleri; serpinti görüş mesafesini             

        azaltmaya başlıyor 

10   48 – 55  Fırtına   aşkın tepeli çok yüksek dalgalar; köpük çok                

        yoğun şeritler halinde yayıldığı için deniz beyaz      

        bir görünüm alıyor; dalgalanma ağır ve görüş        

        mesafesi azalmış durumda 

11   56 – 63  Şiddetli Fırtına  olağanüstü yüksek dalgalar; deniz tamamen    

        beyaz köpüklerle kaplanmış durumda; görüş     

        mesafesi iyice azalmış durumda 

12             64 ve üzeri  Kasırga   hava köpükle dolmuş durumda; deniz tümüyle     

        beyaz görünümde; görüş mesafesi feci şekilde      

        azalmış durumda  
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O halde, şimdi burada yukarıdaki tüm bu çeşitli “Rüzgarların” hızlarını (=orjinal deniz mili: 
“knots” olarak görelim, çünki bunlar keşfedildiği günden beri tüm dünyada temelde her zaman 
ve daima bu meşhur birimlerle: “knots” olarak anılıp kullanılmışlar.)    

Beaufort                Rüzgar Hızı           
(Kuvvet) No’su              (deniz mili) 

     1      1    3 

     2      4    6 

     3      7   10 

 

     4     11   16 

     5     17    21 

     6     22    27 

     7     28    33 

 

     8     34     40 

     9     41     47 

    10     48    55 

    11     56     63 

    12     64     -- 

O halde, bunlara ek olarak şimdi en sonda yer alan bu 64 (=kasırga kuvveti 12) yanına özel olarak                  
--(yine şüphesiz kasırga kuvveti 12 içinde yer alabilecek olan)-- 68 değerini de yerleştireceğiz. (*Burada 
çok daha şiddetli bir kasırga kuvveti için 68 yerine örneğin bunun ardından 87 değeri koymamız da 
mümkündür.) Ve burada lütfen, dikkat edelim ki, yukarıda “Beaufort Kuvvet No: 0” hesaba dahil 
etmiyoruz. Çünki buradaki Rüzgar hızı ancak 0 ile başlayıp 1 altında kalıyor. Dolayısıyla, yukarıdaki 
Tablomuzda yine bu konudaki bu en temel Ayetlerde yer alan Yüce Rabbimizin bu kesin 
Direktifi doğrultusunda (lütfen, bkz. birinci sayfada: 74/28-30) bunu --o sol tarafta-- böylece 
doğrulukla hariç tutup dışlıyor, ve --o sağ tarafta-- böylece doğrulukla hariç tutup eliyoruz. 
(=74/28)    
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O halde, şimdi ilkin yukarıda --(o birinci bölgede, sol tarafta, o ilk sırada yer alan)-- Rüzgar hızı: 
1 ile --(o ikinci bölgede, sağ tarafta, o üçüncü sırada yer alan)-- 27, ve sonra --(yine o birinci 
bölgede, sağ tarafta, o ilk sırada yer alan)-- Rüzgar hızı: 3 ile --(yine o ikinci bölgede, sol tarafta, 
o üçüncü sırada yer alan)-- 22,                
ve sonra, yukarıda --(o ikinci bölgede, sol tarafta, o son sırada yer alan)-- Rüzgar hızı: 28 ile                          
--(o üçüncü  bölgede, sol tarafta, o son sırada yer alan)-- 64, ve sonra --(yine o ikinci bölgede, 
sağ tarafta, o ilk sırada yer alan)-- Rüzgar hızı: 16 ile --(yine o üçüncü bölgede, sağ tarafta, o ilk 
sırada yer alan)-- 40,                      
ve en son olarak, yukarıda --(şimdi o üçüncü bölgede, sol tarafta, o son sırada yer alan)-- Rüzgar 
hızı: 28 ile --(yine o üçüncü  bölgede, sağ tarafta, o son sırada yer alan)-- 68 Rüzgar hızlarının 
yerlerini Yüce Rabbimizin bu Ayetlerdeki (=16/101-102) bu en Bilge ve mükemmel Direktifleri 
doğrultusunda böylece ve doğrulukla değiştirmekteyiz, en ilkin; burada da yine böyle tam paralel 
ve mükemmel Simetrik bir tarzda, en başta. --(O halde, bu husustaki bu en kritik ve temel 
Ayetleri (=16/101-102) şimdi bu bağlamda da açıkça görüp idrak etmek için, lütfen, şimdi o 
“Đmtiyazlı Bir Mucize 1” dosyasında sh. 24ü de muhakkak görmeliyiz yine, en ilkin.)--     

O halde işte, şimdi burada artık yukarıdaki Dünyaca meşhur bu “Beaufort Ölçeğinde” böylece 
yer almış olan tüm bu çeşitli “Rüzgarların” hepsinin bu en spesifik hızlarını, Yüce Rabbimizin 
Takdiriyle, böyle En HARĐKULADE ve En FEVKALADE bir tarzda açıkça görebiliyoruz: 
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 27    22 

     4     6 

     7    10 

   ____________    ____________ 

 =19x…          =19x… 

    11    40 

    17     21 

     3       1 

    64     33 

  ____________    ____________ 

 =19x…         =19x… 

    34      16 

    41      47 

    48     55 

    56      63 

    68   28   

  ____________    ____________ 

 =19x…         =19x… 
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Ve burada şunu da görüp en başta muhakkak ve açıkça idrak etmeliyiz ki, geçmişte, günümüzde, 
veya gelecekte insanlar tarafından keşfedilmiş olabilecek olan tüm bu gibi en özgün Bilimsel 
buluş, veri veya formüller --(eğer bunlar Yüce AL-LAHın Rızasına ve Emrine uygunsa)--                     
onlara en baştan beri Yüce AL-LAH tarafından öğretilmiş olup, dolayısıyla, gerçekte bunların                      
Tek Yaratıcısı ve Mutlak Sahibi elbette böylelikle sadece Yüce AL-LAHtır. (bkz. Kuran-Haber 
2/255 & 21/80 & 8/17 & …)                  
Ve yukarıda 1805 yılında, yine orada da Yüce AL-LAHın böyle bir Đzni ve Lütfuyla (=2/255),  
bu Đngiliz hidrografçı ve amiralin (=sir Francis Beaufort) böylece keşfetmiş olduğu, ve o günden                         
bu yana Dünya çapında kullanılmış, ve hala kullanılmakta veya önemle atıfta bulunulmakta olan,                            
bu meşhur “Beaufort Rüzgar Ölçeği” (=Beaufort Wind Scale) bize burada şunu bir kez daha 
açıkça göstermektedir ki:              
Böyle en temel, dosdoğru ve titiz bir insani gözlem üzere tespit edilmiş olan tüm bu “Rüzgarlar” 
en baştan beri sadece ve ancak Yüce AL-LAH tarafından böyle en Harika bir Ölçü (=54/49), ve 
böyle “19” kodlu, en Mükemmel bir Çeşitlilik  ile yaratılıp yönlendirilmişlerdir! (O halde,                    
bu hususta lütfen, yine en başta --sh. 7de açıkça sunulmuş olduğu üzere-- bkz. Kuran-Haber  
45/5 = 74/30 = 41/53)    

 

(*Yukarıdaki bu muhteşem Tablolarda esas alınan bu bilimsel veriler “stormfax.com” & “hwn.org” 
sitelerinden alınmıştır.) 
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resim kaynak: chandra.harvard.edu (Görünür Spektrum ) 

 

31- De ki: Gökten ve yerden sizi Kim besliyor? Ve de o işitme ve görme (yetilerinizi) Kim  
(yaratıp) yönetiyor? …… (Kuran-Haber 10/31) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda, ve kendi bedenlerinde  
(=böylece yukarıda anılan o en özgün “görme” yetilerinde) de göstereceğiz, ta ki bunun mutlak 
Gerçek olduğu onlara apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

 

----------            
Gördüğümüz tüm renkler Đnsan beyninin ve gözünün elektromanyetik spektrumun görünür kısmındaki  
değişik ışık dalga boylarını algılaması sonucudur; genel olarak 380 nm den 740 nm ye kadarlık bir 
radyasyon aralığıdır. Đnsan gözünün renkleri ayırma yetisi gözün retinasındaki çeşitli hücrelerin                   
değişik dalga boylarındaki ışığa karşı farklı duyarlılıklar içermesinden kaynaklanmaktadır.                           
(kaynak: chandra.harvard.edu)            
---------- 

 

O halde insan gözü, Yüce Rabbimizin Takdiriyle, burada yalnızca ve özellikle 400 nm (=yani 
tamamen 400den 499 nm’ye kadar), ve 500 nm (=tamamen 500den 599 nm’ye kadar), ve 600 
nm (=tamamen 600den 699 nm’ye) kadar olan ışık dalga boylarını böylece baştan sona tümüyle 
görebilmektedir. O halde, şimdi bunu şöylece ve açıkça yazarsak:      
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sol gözün tümüyle görebildiği    sağ gözün tümüyle görebildiği    
ışık dalga boyları (nm):     ışık dalga boyları (nm):       

400 500 600   =19x…         400 500 600   =19x…     

 

*Lütfen, burada dikkat edip görelim ki, Đnsan gözü (asgari/minimum tarafta) 300 nm (=yani tamamen 
300den 399 nm’ye kadar), veya (azami/maksimum tarafta) 700 nm (=yani tamamen 700den              
799 nm’ye kadar) olan ışık dalga boylarını böylece baştan sona tümüyle göremediği için, bunları 
yine bu konudaki bu en temel Ayetlerde yer alan Yüce Rabbimizin bu mutlak Direktifi 
doğrultusunda (lütfen, bkz. birinci sayfada: 74/28-30) --o sol tarafta-- böylece doğrulukla hariç 
tutup dışlıyor, ve --o sağ tarafta-- böylece doğrulukla hariç tutup eliyoruz burada da böylece 
yine, en başta. (=74/28)    
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resim kaynak: songsofthecosmos.com (İşitilir Spektrum ) 

 

31- De ki: Gökten ve yerden sizi Kim besliyor? Ve de o işitme ve görme (yetilerinizi) Kim  
(yaratıp) yönetiyor? …… (Kuran-Haber 10/31) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda, ve kendi bedenlerinde  
(=böylece yukarıda anılan o en özgün “işitme” yetilerinde) de göstereceğiz, ta ki bunun mutlak 
Gerçek olduğu onlara apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

----------             
Belirli bir zaman dilimi içinde vuku bulan döngü miktarına “frekans” denilir. En temel olarak,   
frekans “bir saniye içindeki döngü adedi” (=cps) olarak ölçülmektedir, veya bunun dengi olan                      
“hertz (=hz)” olarak (60 cps = 60 hz) ölçülmektedir. O halde, Đnsan kulağının işitme aralığı yaklaşık 
olarak gençlerde 20 hertz’den 20000 hertz’e kadar çıkabilmektedir. (source: indiana.edu)    
---------- 

O halde insan kulağı, Yüce Rabbimizin Takdiriyle, burada yalnızca ve özellikle 1000 hertz 
(=yani tamamen 1000den 1999 hertz’e kadar), ve 19000 hertz (=tamamen 19000den                           
19999 hertz’e kadar) olan ses frekanslarını böylece baştan sona tümüyle işitebilmektedir.                       
O halde, şimdi bunu da yine şöylece ve açıkça yazarsak:      
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sol kulağın tümüyle işitebildiği    sağ kulağın tümüyle işitebildiği   
ses frekansları (hertz):     ses frekansları (hertz):       
   

1000 + 2000 + 3000 + 4000     1000 + 2000 + 3000 + 4000    

5000 + 6000 + 7000 + 8000         5000 + 6000 + 7000 + 8000        

9000 + 10000 + 11000     9000 + 10000 + 11000   

12000 + 13000 + 14000    12000 + 13000 + 14000   

15000 + 16000 + 17000    15000 + 16000 + 17000  

18000 + 19000       18000 + 19000      

= 19      = 19 

 

*Lütfen, burada dikkat edip görelim ki, Đnsan kulağı (asgari/minimum tarafta) 1000 hertz’den               
aşağısını (=yani tamamen 0dan 999 hertz’e kadar), veya (azami/maksimum tarafta) 20000 
hertz’den yukarısını (=yani tamamen 20000den 20999 hertz’e kadar) olan ses frekanslarını 
baştan sona tümüyle işitemediği için, bunları yine bu konudaki bu en temel Ayetlerde yer alan 
Yüce Rabbimizin bu mutlak Direktifi doğrultusunda (lütfen, bkz. birinci sayfada: 74/28-30)                       
--o sol tarafta-- böylece doğrulukla hariç tutup dışlıyor, ve --o sağ tarafta-- böylece doğrulukla 
hariç tutup eliyoruz burada da böylece yine, en başta. (=74/28)    
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                 resim kaynak: 123rf.com (İnsan Gölgeleri) 

 

15- Göklerde ve yerde her kim varsa, isteyerek veya istemeyerek, AL-LAHa secde eder.                 
Ve onların gölgeleri de sabahları ve akşamları (O'na secde eder). (Kuran-Haber 13/15) 

48- AL-LAHın herhangi bir şeyden yarattığına bakmıyorlar mı? Onların gölgeleri AL-LAHa 
secde eder vaziyette sağa ve sola dönmektedir, ve onların (hepsi böylece O’na) boyun 
bükmüşlerdir. (Kuran-Haber 16/48) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda, ve kendi bedenlerinde  
(=böylece yukarıda anılan o “sağa” ve “sola” dönmekte olan o “gölgelerinde”) de göstereceğiz,            
ta ki bunun mutlak Gerçek olduğu onlara apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

----------              

Gün doğumundan sonra ve/veya Gün batımından önce, Güneş 19 derece yükseklikte iken (boyu 

--en ideal olarak-- 2 m civarında olan) temsilci bir insanın gölgesi (ayak tabanlarının tam 

ortasından itibaren) 19.05 ünite uzamaktadır. (kaynak: wsanford.com/~wsanford/shadow_length.html)   
---------- 

O halde, bu temsilci insanın      O halde, bu temsilci insanın   
gün doğumundan sonra,      gün batımından önce,     

Güneş 19 derece yükeklikte iken     Güneş 19 derece yükeklikte iken   
sola doğru gölge boyu temelde:      sağa doğru gölge boyu temelde: 

=19 ünite’dir!      =19 ünite’dir! 
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                   resim kaynak: rgbstock.com (Ağaç Gölgesi) 

 

48- AL-LAHın herhangi bir şeyden yarattığına bakmıyorlar mı? Onların gölgeleri AL-LAHa 
secde eder vaziyette sağa ve sola dönmektedir, ve onların (hepsi böylece O’na) boyun 
bükmüşlerdir. (Kuran-Haber 16/48) 

81- Ve AL-LAH sizin için yarattığı (=o ağaçlardan, binalardan, vs.) gölgeler kıldı; ……                
(Kuran-Haber 16/81) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece yukarıda anılan              
o “sağa” ve “sola” dönmekte olan o “gölgelerde”), ve kendi bedenlerinde de göstereceğiz, ta ki 
bunun mutlak Gerçek olduğu onlara apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

----------              

Gün doğumundan sonra ve/veya Gün batımından önce, Güneş 19 derece yükseklikte iken (boyu 

--en ideal olarak-- 20 m civarında olan) örnek bir ağacın --(veya buna benzer herhangi başka bir 

bina veya yapının) gölgesi (tabanının tam ortasından itibaren)-- 190.57 ünite uzamaktadır. 

(kaynak: wsanford.com/~wsanford/shadow_length.html)        
----------  

O halde, bu örnek ağacın      O halde, bu örnek ağacın   
gün doğumundan sonra,      gün batımından önce,     

Güneş 19 derece yükeklikte iken     Güneş 19 derece yükeklikte iken   
sola doğru gölge boyu temelde:      sağa doğru gölge boyu temelde: 

=190 ünite’dir!     =190 ünite’dir! 



Muhteşem Mucizeler          19 
_____________________________________________________________________________________ 

                

    
 resim kaynak: learner.org (Gece ve Gündüz)                    

 

62- Ve O’DUR gece ile gündüzü birbiri ardınca kılan; --işte, şimdi özellikle ve en başta,                     
“19” kodlu o Tablolarda da, o sol taraftan ötürü-- öğüt almak isteyenler, ya da --o sağ taraftan 
ötürü de-- şükretmek isteyenler için! (Kuran-Haber 25/62) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece yukarıda anılan     
o birbiri ardınca gelen “geceler” ve “gündüzlerde”), ve kendi bedenlerinde de göstereceğiz, ta ki 
bunun mutlak Gerçek olduğu onlara apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

 

O halde, şimdi burada --(hz. Davudun ve de hz. Muhammedin (üzerlerine Selam olsun)                        
uzun zamandır beklenen Mesih ve Mehdi torunları olan bu en kritik ve önemli “Misak 
Elçisi/MESAJI nın” şimdi Yüce AL-LAH tarafından içinde bulunduğumuz bu Son Günde/Çağda 
artık böylece tüm Đnsanlığa gönderilmiş olduğu bu “seçilmiş Şehir” (=Tucson, Arizona) için;                
bu hususta, lütfen, şimdi Kuran-Haber 27/91 Ayetini muhakkak görmeliyiz, en başta)--                        
tüm bir Yıl boyunca, her Ay içindeki tüm o gece ve gündüz uzunluklarını burada şöylece                   
birbiri ardınca görelim:  
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Ocak  

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün          

13     10    13    10    13    10    13    10    13    10    13    10   13    10    13    10    13    10      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                     

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün          

13     10    13    10    13    10    13    10    13    10    13    10   13    10    13    10    13    10     
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                         

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün           

13     10    13    10    13    10    13    10    13    10    13    10   13    10    13    10    13    10      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                     

=19 
Temmuz  

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece     Gün     Gece    Gün    Gece    Gün                          

9       14     9     14     9     14     9     14     9     14     9     14     9     14     9     14     9    14      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat      saat    saat                                        

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece     Gün     Gece    Gün    Gece    Gün                          

9       14     9     14     9     14     9     14     9     14     9     14     9     14     9     14     9    14      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat     saat      saat      saat     saat                                       

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün          

10     13    10    13    10    13    10    13    10    13    10    13   10    13    10    13    10    13      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                      

=19 
O halde, işte yukarıda böylelikle birbiri ardınca gelip (=Kuran-Haber 25/62) bize tam olarak                 
“19” katı bir sonuç veren (=74/30) (azami/maksimum) “Gece” ve “Gündüz” sayısı  

“Ocak” ayı için       “Temmuz” ayı için     

(31 gün sürer)    = =   (31 gün sürer)  

27 Gece ve Gündüz !  = =   27 Gece ve Gündüz! 
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Mayıs  

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün          

10     13    10    13    10    13    10    13    10    13    10    13   10    13    10    13    10    13      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                     

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün          

10     13    10    13    10    13    10    13    10    13    10    13   10    13    10    13    10    13      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                     

=19 
Ağustos  

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün          

10     13    10    13    10    13    10    13    10    13    10    13   10    13    10    13    10    13      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                     

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün          

10     13    10    13    10    13    10    13    10    13    10    13   10    13    10    13    10    13      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                     

=19 
O halde, işte yukarıda böylelikle birbiri ardınca gelip (=Kuran-Haber 25/62) bize tam olarak                 
“19” katı bir sonuç veren (=74/30) (azami/maksimum) “Gece” ve “Gündüz” sayısı  

“Mayıs” ayı için       “Ağustos” ayı için     

(31 gün sürer)    = =   (31 gün sürer)  

18 Gece ve Gündüz !  = =   18 Gece ve Gündüz! 
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Ekim  

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün         

12     11    12    11    12    11    12    11    12    11    12    11   12    11    12    11    12    11      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                        

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün         

12     11    12    11    12    11    12    11    12    11    12    11   12    11    12    11    12    11      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                        

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün         

12     11    12    11    12    11    12    11    12    11    12    11   12    11    12    11    12    11      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                        

=19 
Aralık  

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün         

13     10    13    10    13    10    13    10    13    10    13    10   13    10    13    10    13    10      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                        

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün         

13     10    13    10    13    10    13    10    13    10    13    10   13    10    13    10    13    10      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                     

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün         

13     10    13    10    13    10    13    10    13    10    13    10   13    10    13    10    13    10      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                     

=19 
O halde, işte yukarıda böylelikle birbiri ardınca gelip (=Kuran-Haber 25/62) bize tam olarak                 
“19” katı bir sonuç veren (=74/30) (azami/maksimum) “Gece” ve “Gündüz” sayısı  

“Ekim” ayı için       “Aralık” ayı için     

(31 gün sürer)    = =   (31 gün sürer)  

27 Gece ve Gündüz!  = =   27 Gece ve Gündüz! 
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Nisan  

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün        

11     12    11    12    11    12    11    12    11    12    11    12   11    12    11    12    11    12      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                           

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün        

11     12    11    12    11    12    11    12    11    12    11    12   10    13    10    13    10    13      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                           

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün        

10     13    10    13    10    13    10    13    10    13    10    13   10    13    10    13    10    13      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                        

Gece    Gün                     

10     13                 
saat       saat 

=19 
Eylül  

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün        

11     12    11    12    11    12    11    12    11    12    11    12   11    12    11    12    11    12      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                           

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün        

11     12    11    12    11    12    11    12    11    12    11    12   11    12    11    12    11    12      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                           

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün        

11     12    11    12    11    12    11    12    11    12    11    12   11    12    11    12    12    11      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                           

Gece    Gün                   

12     11                 
saat       saat 

=19  
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O halde, işte yukarıda böylelikle birbiri ardınca gelip (=Kuran-Haber 25/62) bize tam olarak                 
“19” katı bir sonuç veren (=74/30) (azami/maksimum) “Gece” ve “Gündüz” sayısı  

“Nisan” ayı için       “Eylül” ayı için     

(30 gün sürer)    = =   (30 gün sürer)  

28 Gece ve Gündüz!  = =   28 Gece ve Gündüz! 
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Şubat  

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün      

13     10    13    10    13    10    13    10    13    10    13    10   13    10    13    10    13    10      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                              

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün      

13     10    13    10    13    10    12    11    12    11    12    11   12    11    12    11    12    11      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                           

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün      

12     11    12    11    12    11    12    11    12    11    12    11   12    11    12    11    12    11      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                              

Gece    Gün    Gece     Gün                  

12     11    12    11                   
saat       saat      saat      saat    

=19 
Haziran  

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece     Gün     Gece    Gün    Gece    Gün                          

9       14     9     14     9     14     9     14     9     14     9     14     9     14     9     14     9    14      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat     saat                                           

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece     Gün     Gece    Gün    Gece    Gün                          

9       14     9     14     9     14     9     14     9     14     9     14     9     14     9     14     9    14      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat     saat                                           

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece     Gün     Gece    Gün    Gece    Gün                          

9       14     9     14     9     14     9     14     9     14     9     14     9     14     9     14     9    14      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat     saat                                           

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün                    

9       14     9     14     9     14               
saat       saat      saat      saat     saat      saat                                                 

=19 
 

 



Muhteşem Mucizeler          26 
_____________________________________________________________________________________ 

 

O halde, işte yukarıda böylelikle birbiri ardınca gelip (=Kuran-Haber 25/62) bize tam olarak                 
“19” katı bir sonuç veren (=74/30) (azami/maksimum) “Gece” ve “Gündüz” sayısı  

“Şubat” ayı için       “Haziran” ayı için     

(29 gün sürer)    x x   (30 gün sürer)  

29 Gece ve Gündüz!  x x   30 Gece ve Gündüz! 
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Mart  

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün          

12     11    12    11    12    11    12    11    12    11    12    11   12    11    12    11    12    11      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                                 

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün          

12     11    12    11    12    11    12    11    12    11    12    11   12    11    11    12    11    12      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                                 

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün               

11     12    11    12    11    12    11    12    11    12    11    12   11    12    11    12           
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat                                                          

=19 
Kasım  

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün      

13     10    13    10    13    10    13    10    13    10    13    10   13    10    13    10    13    10      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                                 

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün          

13     10    13    10    13    10    13    10    13    10    13    10   13    10    13    10    13    10      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                              

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün          

13     10    13    10    13    10    13    10    13    10    13    10   13    10    13    10    13    10      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                              

=19 
O halde, işte yukarıda böylelikle birbiri ardınca gelip (=Kuran-Haber 25/62) bize tam olarak                 
“19” katı bir sonuç veren (=74/30) (azami/maksimum) “Gece” ve “Gündüz” sayısı  

“Mart” ayı için       “Kasım” ayı için     

(31 gün sürer)    x x   (30 gün sürer)  

26 Gece ve Gündüz!  x x   27 Gece ve Gündüz! 
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O halde, işte şimdi yukarıda böylelikle birbiri ardınca gelip (=bkz. Kuran-Haber 25/62)                          
“19” tam katı bir sonuç veren (=74/30) tüm bu en mucizevi “Gece” ve “Gündüzleri,” tam bir Yıl 
için/içinde, tekrar ve tümüyle şöylece görecek olursak:  

“Ocak” (=31 gün sürer) ayı için (azami/maximum) olarak        

birbiri ardınca gelen böyle 27 en mucizevi Gece ve Gündüz mevcut; 

“Temmuz” (=31 gün sürer) ayı için (azami/maximum) olarak       

birbiri ardınca gelen böyle 27 en mucizevi Gece ve Gündüz mevcut; 

  

“Mayıs” (=31 gün sürer) ayı için (azami/maximum) olarak        

birbiri ardınca gelen böyle 18 en mucizevi Gece ve Gündüz mevcut; 

“Ağustos” (=31 gün sürer) ayı için (azami/maximum) olarak       

birbiri ardınca gelen böyle 18 en mucizevi Gece ve Gündüz mevcut; 

 

“Ekim” (=31 gün sürer) ayı için (azami/maximum) olarak        

birbiri ardınca gelen böyle 27 en mucizevi Gece ve Gündüz mevcut; 

“Aralık” (= 31 gün sürer) ayı için (azami/maximum) olarak        

birbiri ardınca gelen böyle 27 en mucizevi Gece ve Gündüz mevcut; 

 

“Nisan” (=30 gün sürer) ayı için (azami/maximum) olarak        

birbiri ardınca gelen böyle 28 en mucizevi Gece ve Gündüz mevcut; 

“Eylül” (= 30 gün sürer) ayı için (azami/maximum) olarak        

birbiri ardınca gelen böyle 28 en mucizevi Gece ve Gündüz mevcut; 
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“Şubat” (=29 gün sürer) ayı için (azami/maximum) olarak        

birbiri ardınca gelen böyle 29 en mucizevi Gece ve Gündüz mevcut; 

“Haziran” (=30 gün sürer) ayı için (azami/maximum) olarak       

birbiri ardınca gelen böyle 30 en mucizevi Gece ve Gündüz mevcut; 

“Mart” (=31 gün sürer) ayı için (azami/maximum) olarak        

birbiri ardınca gelen böyle 26 en mucizevi Gece ve Gündüz mevcut; 

__________     

O halde, işte tam bir Yıl için/içinde (azami/maksimum) olarak        
birbiri ardınca gelen toplam böyle 

285 en mucizevi Gece ve Gündüz mevcut! Bu hem de böylece demektir ki: 

285 Gece!    285 Gündüz!    

=19x…    =19x… 

*Lütfen, burada dikkat edip görelim ki, yukarıda Kasım ayının o 27 Gece ve 27 Gündüzünü, bu spesifik Ay burada 

(=“30” günlük süresiyle) yukarıda o son kısımda bu açıdan ekstra/tekrar konumunda kaldığı için --(çünki orada 

zaten “30” günlük Haziran ayı bu açıdan tam ve mükemmel olarak mevcut durumdadır)-- bunu yine bu konudaki  

bu en temel Ayetlerde yer alan Yüce Rabbimizin bu mutlak Direktifi doğrultusunda (lütfen, bkz. birinci sayfada: 

74/28-30) --o sol tarafta-- bundan ötürü böylece doğrulukla hariç tutup dışlıyor, ve --o sağ tarafta-- böylece 

doğrulukla hariç tutup eliyoruz burada yine, en başta. (=74/28)    

*Ve lütfen, burada yine dikkat edip görelim ki, yukarıda böylelikle birbiri ardınca gelen tüm bu en mucizevi “Gece” 

ve “Gündüzlerin” temel uzunluklarını içinde bulunduğumuz bu 2014 yılı itibarıyla hesaba aldık. Çünki bu Yıl                    

şimdi içinde bulunduğumuz bu en kritik ve önemli Üçüncü ve Son Günün/Binyılın (=2001den 3000e) böylece              

“19” tam katı bir sonuç veren (=19 x 106) en kritik ve temel ilk Yılı olma özelliği taşımaktadır. (O halde, bu hususta 

lütfen, şimdi Kuran-Haber 22/47 & 2/62 Ayetlerini de bu bağlamda muhakkak görmeliyiz, en başta.)     

(*Yukarıdaki bu muhteşem Tablolarda esas alınan veriler “timeanddate.com” sitesinden alınmıştır.) 
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resim kaynak: uaex.edu (sağanak Yağmur sonrası) 

11- Ve O’DUR gökten tam bir ölçüyle (=bikaderin) yağmur suyu indirmiş olan! Ve işte, Biz              
o suyla ölü bir beldeyi (böylece) dirip yayarız. Đşte siz de böyle çıkarılacaksınız. (Kuran-Haber 
43/11) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece yukarıda anılan      
tam bir ölçü ile indiriliyor olan o “yağmur suyunda”), ve kendi bedenlerinde de göstereceğiz,                
ta ki bunun mutlak Gerçek olduğu onlara apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

----------             

(Yukarıda vurgulandığı üzere, onunla ölü bir beldenin Yüce Rabbimiz tarafından böylece 
diriltilip yayıldığı)-- “orta” ve/veya “ağır” şiddette bir Yağmur esnasında her saniyede metre 
kareye 495 yağmur damlası düşmektedir; ve --(yine onunla ölü bir beldenin Yüce Rabbimiz 
tarafından böylece diriltilip yayıldığı)-- “sağanak” şiddette bir Yağmur esnasında her saniyede 
metre kareye 818 yağmur damlası düşmektedir. (kaynak: ga.water.usgs.gov/edu/watercycle 

precipitation.html)     

O halde, böyle “orta/ağır bir Yağmurda”    böyle “şiddetli bir Yağmurda”   
her saniyede metre kareye düşen     her saniyede metre kareye düşen   
yağmur damla sayısı temelde:       yağmur damla sayısı temelde: 

494 = 19x…      817 = 19x…  

*Lütfen, burada dikkat edip görelim ki, yukarıda o sol tarafta sadece “1” damlacığı, ve o sağ tarafta da yine sadece 

“1” damlacığı yine bu konudaki bu en temel Ayetlerde yer alan Yüce Rabbimizin bu mutlak Direktifi doğrultusunda 

(lütfen, bkz. birinci sayfada: 74/28-30) --o sol tarafta-- böylece doğrulukla hariç tutup dışlıyor, ve --o sağ tarafta-- 

böylece doğrulukla hariç tutup eliyoruz, yukarıda böyle birbirine tam paralel ve tam denk/eşit bir tarzda yine                

böylece, en başta. (=74/28)    
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resim kaynak: srh.noaa.gov (Gök Gürültüsü ve Şimşek) 

 

13- Gök gürültüsü O'NU övgü ile anıp yüceltir, Melekler de O'NA karşı olan saygı ve   
ürpertilerinden. O, yıldırımları gönderir, ve bunları dilediğine isabet ettirip gösterir. Ama onlar 
hala AL-LAH hakkında çekişip tartışmaktalar. O, gücü pek çetin olandır! (Kuran-Haber 13/13) 

24- Ve (şu da) O’NUN (matematiksel) “Đşaretlerindendir: ” (Đşte O), size o şimşeği bir korku ve 
umut (kaynağı) olarak göstermektedir; …… (Kuran-Haber 30/24) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece yukarıda anılan     
o en özgün “gök gürültüsü” ve o “şimşek” olaylarında), ve kendi bedenlerinde de göstereceğiz,  
ta ki bunun mutlak Gerçek olduğu onlara apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

----------              

Ses hızı havada, standart atmosfer basıncı altında, 19 derece sıcaklıkta, saniyede yaklaşık 

“342.7” metre hızla yayılmaktadır. (kaynak: engineeringtoolbox.com/air-speed-sound-d_603.html) 

O halde, bu “Gök gürültüsü,”      O halde, bu “Gök gürültüsü,      

19 derece sıcaklıkta,      19 derece sıcaklıkta,     
Batıya doğru, her saniye,        Doğuya doğru, her saniye,                     
temelde böylece:        temelde böylece:  

342 m = 19x…     342 m = 19x… 

hızla yayılmaktadır!      hızla yayılmaktadır! 
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----------             
(Burada özellikle “300” nm dalga boyundaki)-- Işık hızı havada, standart atmosfer basıncı 

altında, 19 derece sıcaklıkta, saniyede yaklaşık “299706.4” kilometre hızla yayılmaktadır. 

(kaynak: en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_light#In_a_medium & emtoolbox.nist.gov/Wavelength/ 
Documentation.asp) 

O halde, böyle bir “Şimşeğin”      O halde, böyle bir “Şimşeğin”    
--300 nm dalga boyundaki Işınları--    --300 nm dalga boyundaki Işınları--    

19 derece sıcaklıkta,      19 derece sıcaklıkta,     
Batıya doğru, her saniye,        Doğuya doğru, her saniye,                       
temelde böylece:        temelde böylece: 

299706 km = 19x…    299706 km = 19x… 

hızla yayılmaktadır!      hızla yayılmaktadır! 

 

O halde işte, “Gök gürültüsü” ve “Şimşek” de böylelikle AL-LAHı anıp yüceltmekte 
(=yusebbihune, ve/veya yesbehune; =17/44 & 13/13) ve AL-LAHın mutlak “Vahid” (=“ Tek”) 
olduğunu yani Doğuların ve Batıların, ve bunların arasındaki ve/veya içindeki herşeyin ve 
herkesin (=2/115 & 17/44) mutlak “Tek” Yaratıcısı ve “Tek” Rabbi olduğunu --burada böyle   
en Mükemmel ve eşsiz “Simetrik ve Matematik Bir Dille” böylece-- en açık bir tarzda haykırıp 
ilan etmektedirler, her daim! (=Kuran-Haber 2/115 & 17/44)       
(O halde, bu hususta lütfen, sh. 4te açıkça bildirilmiş olan o en önemli ve temel Beyanı 
muhakkak görmeliyiz bu bağlamda yine, en başta.)                                             
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                 resim kaynak: learning.alfriston.sch.uk  (Güneş etrafında dönen Dünya) 

 

12- Ve Biz o geceyi ve gündüzü iki Đşaret kıldık; ve (sonra) o gecenin Đşaretini (=Ay) 
sönük/zayıf kıldık, ve o gündüzün Đşaretini (=Güneş) gösterici/güçlü kıldık, ta ki (böylece) 
Rabbinizden bir lütuf arayasınız, ve --(özellikle ve en başta, şimdi bu “gösterici/güçlü” kılınmış 
Đşaret olan “Güneş” vasıtasıyla)-- yılların sayısını ve “hesabı” da bilesiniz diye! Ve Biz, her şeyi 
(böylece) ayrıntılı olarak açıkladık. (Kuran-Haber 17/12) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece yukarıda anılan     
o “gösterici/güçlü” kılınmış Đşaret olan “Güneş” ve şimdi yukarıda bununla ilgili o özel “hesap” 
üzerinde), ve kendi bedenlerinde de göstereceğiz, ta ki bunun mutlak Gerçek olduğu onlara 
apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

----------            
Dünyanın kendi ekseni etrafında tam olarak bir kez dönmesi için gereken süreye “Gün” diyoruz.                                           
Böyle tam bir dönüş aslen tam olarak 23 saat, 56 dakika, ve 4.1 saniyede gerçekleşmektedir.                                         
(kaynak: universetoday.com/14700/how-long-is-a-day-on-earth)        
---------- 
 

O halde, şimdi ilk olarak yukarıdaki bu 23 saat, 56 dakika, ve 4.1 saniyeyi tam olarak “ondalık 
sayıya” çevirirsek, sonuç: 23.9345 saat’tir.  
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O halde, herbir yeni Yılın 31inci gününün en sonunda (=yani ilk ayının en son günü olan          

31 Ocak günü bitiminde) böylece: “23.9345” X 31 = “741.97” saat mevcuttur.    

Ve herbir yeni Yılın 335inci gününün en sonunda ise (=yani en son ayının ilk günü olan                                 

1 Aralık günü bitiminde) böylece: “23.9345” X 335 = “8018.06” saat mevcuttur.    

 

O halde, herbir “yeni Yılın”     O halde, herbir “yeni Yılın”    
ilk ayının en son gününün bitiminde    son ayının en ilk gününün bitiminde   
mevcut olan Saat sayısı,     mevcut olan Saat sayısı,                                       
temelde böylece:        temelde böylece: 

741 = 19x…     8018 = 19x…  

Saattir!      Saattir! 

  

Ve/veya --(içindeki Şubat ayı “29” gün sürdüğü için)-- içinde toplam “366” gün mevcut olan                 
herbir artık Yılda:  

O halde, böyle herbir “artık Yılın”    O halde, böyle herbir “artık Yılın”   

1. ayının en son gününün bitiminde    11. ayının en son gününün bitiminde   
mevcut olan Saat sayısı,     mevcut olan Saat sayısı,     
temelde böylece:        temelde böylece: 

741 = 19x…     8018 = 19x…  

Saattir!      Saattir! 
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resim kaynak: teacheratsea.wordpress.com (Yaz ve Kış Gündönümü) 

62- Ve O’DUR gece ile gündüzü birbiri ardınca kılan; --işte, şimdi özellikle ve en başta,                     
“19” kodlu o Tablolarda da, o sol taraftan ötürü-- öğüt almak isteyenler, ya da --o sağ taraftan 
ötürü de-- şükretmek isteyenler için! (Kuran-Haber 25/62) 

6- Şüphesiz, gece ve gündüzün ihtilafında (=burada böylece özellikle Yaz mevsimindeki                       
kısa geceler ve uzun gündüzler, ve Kış mevsimindeki uzun geceler ve kısa gündüzler arasındaki 
ihtilafa/zıtlığa da işaret ediliyor böylece, en başta), ve AL-LAHın göklerde ve yerde yarattığı 
şeylerde mutlak (matematiksel) “Đşaretler” vardır sakınan bir toplum için! (Kuran-Haber 10/6) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece yukarıda anılan     
o birbiri ardınca gelen, ve de --(uzunluk ve kısalık açısından da böyle apaçık)-- bir ihtilaf/zıtlık 
içinde olan o “geceler” ve “gündüzlerde”), ve kendi bedenlerinde de göstereceğiz, ta ki bunun 
mutlak Gerçek olduğu onlara apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

O halde, şimdi yine burada --(hz. Davudun ve de hz. Muhammedin (üzerlerine Selam olsun) 
uzun zamandır beklenen Mesih ve Mehdi torunları olan bu en kritik ve önemli “Misak 
Elçisi/MESAJI nın” şimdi Yüce AL-LAH tarafından içinde bulunduğumuz bu Son Günde/Çağda 
artık böylece tüm Đnsanlığa gönderilmiş olduğu bu “seçilmiş Şehir” (=Tucson, Arizona) için;                    
--(bu hususta, lütfen, şimdi yine Kuran-Haber 27/91 Ayetini muhakkak görmeliyiz, en başta)-- 
içinde özellikle “Yaz Gün dönümünün” gerçekleştiği o --(en kısa gece & en uzun gündüzlere 
sahip)-- “Haziran” ayı, ve “Kış Gün dönümünün” gerçekleştiği o --(en uzun gece & en kısa 
gündüzlere sahip)-- “Aralık ” ayı içindeki tüm o gece ve gündüz uzunluklarını şöylece ve                   
birbiri ardınca görelim:  
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Haziran  

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece     Gün     Gece    Gün    Gece    Gün                          

9       14     9     14     9     14     9     14     9     14     9     14     9     14     9     14     9    14      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat     saat                                           

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece     Gün     Gece    Gün    Gece    Gün                          

9       14     9     14     9     14     9     14     9     14     9     14     9     14     9     14     9    14      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat     saat                                           

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece     Gün     Gece    Gün    Gece    Gün                          

9       14     9     14     9     14     9     14     9     14     9     14     9     14     9     14     9    14      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat     saat                                           

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün                    

9       14     9     14     9     14               
saat       saat      saat      saat     saat      saat                                                 

=19 
 

Aralık  

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün         

13     10    13    10    13    10    13    10    13    10    13    10   13    10    13    10    13    10      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                        

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün         

13     10    13    10    13    10    13    10    13    10    13    10   13    10    13    10    13    10      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                     

Gece    Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece     Gün    Gece    Gün    Gece    Gün     Gece    Gün    Gece    Gün         

13     10    13    10    13    10    13    10    13    10    13    10   13    10    13    10    13    10      
saat       saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat     saat      saat      saat      saat    saat      saat     saat      saat      saat      saat                                     

=19 
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O halde, şimdi yukarıda böylelikle birbiri ardınca gelip (=bkz. Kuran-Haber 25/62)                                
“19” tam katı bir sonuç veren (=74/30) tüm bu en mucizevi “Gece” ve “Gündüzleri,” yukarıda 
içinde özellikle “Yaz Gün dönümünün” gerçekleştiği bu “Haziran” ayı, ve “Kış                              
Gün dönümünün” gerçekleştiği bu “Aralık ” ayı içinde, burada tekrar şöylece görecek olursak:  

“Haziran” (=30 gün sürer) ayı için (azami/maximum) olarak      

birbiri ardınca gelen böyle 30 en mucizevi Gece ve Gündüz mevcut; 

“Aralık” (= 31 gün sürer) ayı için (azami/maximum) olarak        

birbiri ardınca gelen böyle 27 en mucizevi Gece ve Gündüz mevcut; 

__________     

O halde, yukarıda bu açıdan bu iki en özgün Ay içinde (azami/maksimum) olarak     
birbiri ardınca gelen toplam böyle  

57 en mucizevi Gece ve Gündüz mevcut! Bu hem de böylece demektir ki: 

57 Gece!      57 Gündüz!    

=19x…    =19x… 

*Lütfen, burada dikkat edip görelim ki, yukarıda Aralık ayının o en son 4 Gece ve 4 Gündüzünü, bunlar burada   

ekstra/fazla konumunda kaldığı için --(çünki bunlar eklendiğinde asla “19” tam katı bir sonuç vermez, ve zaten 

verseydiler yukarıdaki o en mükemmel “57” sonucunu baştan bozmuş olurlardı)-- bunları yine bu konudaki                              

bu en temel Ayetlerde yer alan Yüce Rabbimizin bu mutlak Direktifi doğrultusunda (lütfen, bkz. birinci sayfada:   

74/28-30) --o sol tarafta-- bundan ötürü böylece doğrulukla hariç tutup dışlıyor, ve --o sağ tarafta-- böylece 

doğrulukla hariç tutup eliyoruz burada da yine, en başta. (=74/28)    

*Ve lütfen, burada yine dikkat edip görelim ki, yukarıda böylelikle birbiri ardınca gelen tüm bu en mucizevi “Gece” 

ve “Gündüzlerin” temel uzunluklarını içinde bulunduğumuz bu 2014 yılı itibarıyla hesaba aldık. Çünki bu Yıl                    

şimdi içinde bulunduğumuz bu en kritik ve önemli Üçüncü ve Son Günün/Binyılın (=2001den 3000e) böylece               

“19” tam katı bir sonuç veren (=19 x 106) en kritik ve temel ilk Yılı olma özelliği taşımaktadır. (O halde, bu hususta 

lütfen, şimdi Kuran-Haber 22/47 & 2/62 Ayetlerini de bu bağlamda muhakkak yine görmeliyiz, en başta.)     
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resim kaynak: bestpregnancytips.com (Ana Rahmindeki Fetüs) 

 

6- … O (AL-LAH) sizi annelerinizin karınlarında, “üç karanlık (süreç)” içinde, bir yaratılıştan 
sonra (bir başka) yaratılışa (dönüştürerek) yaratmaktadır. Đşte Rabbiniz olan AL-LAH budur, 
Mülk O'NUNDUR. O'NDAN başka ilah yoktur! Buna rağmen hala nasıl çevrilebiliyorsunuz? 
(Kuran-Haber 39/6) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda, ve kendi canlarında da 
(=böylece yukarıda anılan ana rahmindeki o “üç karanlık (süreç)” içinde de) göstereceğiz, ta ki 
bunun mutlak Gerçek olduğu onlara apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

 

----------                           
Tıbbi açıdan geleneksel olarak, hamileliğin ilk günü anne adayının o en son adet döneminin                    
ilk gününden itibaren sayıma alınmaktadır. Ve tüm hamilelik dönemi bu andan itibaren temelde 
42 hafta olarak kabul edilmektedir. (source: whattoexpect.com/pregnancy/pregnancy-
health/calculating-due-date.aspx)                                                    
---------- 

O halde, şimdi bu toplam “42 haftayı” burada böyle en özgün bir tarzda ard arda ve açıkça 
görecek olursak: 
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Hafta    günler     Hafta     günler     Hafta     günler       Hafta     günler       Hafta     günler      Hafta    günler 

2 1 2 3 4 5 6 7  3 1 2 3 4 5 6 7 = 19x…         

4 1 2 3 4 5 6 7  5 1 2 3 4 5 6 7  6 1 2 3 4 5 6 7  7 1 2 3 4 5 6 7  8 1 2 3 4 5 6 7  9 1 2 3 4 5 6 7 

10 1 2 3 4 5 6 7  11 1 2 3 4 5 6 7  12 1 2 3 4 5 6 7  13 1 2 3 4 5 6 7  14 1 2 3 4 5 6 7   

15 1 2 3 4 5 6 7  16 1 2 3 4 5 6 7  17 1 2 3 4 5 6 7  18 1 2 3 4 5 6 7  19 1 2 3 4 5 6 7     

20 1 2 3 4 5 6 7  21 1 2 3 4 5 6 7  22 1 2 3 4 5 6 7  23 1 2 3 4 5 6 7  24 1 2 3 4 5 6 7  

25 1 2 3 4 5 6 7  26 1 2 3 4 5 6 7  27 1 2 3 4 5 6 7  28 1 2 3 4 5 6 7  29 1 2 3 4 5 6 7    

30 1 2 3 4 5 6 7  31 1 2 3 4 5 6 7  32 1 2 3 4 5 6 7  33 1 2 3 4 5 6 7   

34 1 2 3 4 5 6 7  35 1 2 3 4 5 6 7  36 1 2 3 4 5 6 7 = 19x…     

37 1 2 3 4 5 6 7  38 1 2 3 4 5 6 7  39 1 2 3 4 5 6 7  40 1 2 3 4 5 6 7   

41 1 2 3 4 5 6 7 = 19x… 

 

Yukarıda böylece görüyoruz ki, özellikle ve sadece tam bu “üç karanlık (süreç)” içinde                           

(=yani yukarıda ilki tam 3üncü Hafta sonunda, ikincisi tam 36ıncı Hafta sonunda, üçüncüsü   

tam 41inci Hafta sonunda olmak üzere) böylece “19”  tam katı olan sonuçları en Mucizevi bir 

tarzda böylece toplam tam “3”  süreç halinde açıkça görebiliyoruz! (O halde, bu hususta lütfen, 

şimdi yine o Kuran-Haber 39/6 Ayetini bir kez daha --bir önceki sayfada-- bu bağlamda 
muhakkak görmeliyiz yine, en başta!)        
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*Lütfen, burada dikkat edip görelim ki, yukarıda o ilk Haftayı (=1 1 2 3 4 5 6 7) --kadınların 
büyük çoğunluğunda ovülasyon ve gebelik bu 1. Haftadan sonra gerçekleştiği için-- ve o son 

Haftayı (=42 1 2 3 4 5 6 7) --kadınların büyük çoğunluğunda doğum ve annelik bu 42. Haftadan 
önce gerçekleştiği için-- yine bu konudaki bu en temel Ayetlerde yer alan Yüce Rabbimizin                  
bu mutlak Direktifi doğrultusunda (lütfen, bkz. birinci sayfada: 74/28-30), böylece birbirlerine                       
tam paralel ve denk/eşit bir tarzda, --o sol tarafta-- bundan ötürü böylece doğrulukla hariç tutup 
dışlıyor, ve --o sağ tarafta-- böylece doğrulukla hariç tutup eliyoruz burada da yine böylece,               
en başta. (=74/28)    

Ve sonra, burada şunu mutlaka görmeliyiz ki, yukarıdaki bu “40 Haftalık” tüm hamilelik dönemi 

(=yani yukarıdaki o 2inci Haftanın en başından o 41inci Haftanın en sonuna kadar olan dönem) 

içinde özellikle ve sadece bu üç Haftanın en sonunda “19” tam katı olan sonuçlar görüyoruz:          

3. Hafta,         7. Gün sonunda;  

36. Hafta,      7. Gün sonunda;     

41. Hafta,      7. Gün sonunda;      

Ve sonra, ayrıca şu diğer onüç Haftanın en ilk veya orta günlerinde de “19” tam katı olan 

sonuçları orada --(lütfen, bkz. önceki sayfa)-- şöylece görüyoruz:          

4. Hafta,          3. Gün sonunda;      17. Hafta,        5. Gün sonunda; 

4. Hafta,          6. Gün sonunda;      19. Hafta,        2. Gün sonunda; 

7. Hafta,          5. Gün sonunda;      28. Hafta,        4. Gün sonunda; 

9. Hafta,          3. Gün sonunda;      30. Hafta,        1. Gün sonunda; 

9. Hafta,          6. Gün sonunda;      33. Hafta,        4. Gün sonunda; 

12. Hafta,       5. Gün sonunda;      35. Hafta,        1. Gün sonunda; 

14. Hafta,       2. Gün sonunda;  
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O halde, şimdi yukarıdaki bu --(ilk üçü yukarıda gördüğümüz üzere en özgün, ve diğer onüçü 
yukarıda gördüğümüz şekilde özgün olmak üzere)-- yukarıdaki bu toplam “16 Haftayı ve 
içlerindeki --(“19” tam katı sonuç veren)-- o en spesifik Günleri” burada tam karşılıklı ve paralel 
olarak, Yüce Rabbimizin Takdiriyle, şimdi şu En HARĐKULADE ve En FEVKALADE                
tarzda da açıkça görebiliriz:   

 

Hafta  Hafta   Hafta   Hafta    Hafta   Hafta  Hafta   Hafta          Hafta   Hafta    Hafta  Hafta    Hafta   Hafta  Hafta   Hafta  

41   36    3   35   33  30   28  14      19   17   12   9    9     7    4     4 

=19x…         =19x… 

Gün     Gün      Gün     Gün      Gün    Gün      Gün      Gün           Gün       Gün      Gün    Gün     Gün      Gün     Gün     Gün    

7       7      7    1     4    1      4     2       2     5     5    6    6     5    3     3 

=19x…         =19x… 

 

*Lütfen, burada dikkat edip görelim ki, yukarıda sağ tarafta o 9uncu Hafta içinde iki kez “19” 
tamkatı olan bir sonuç (=orada 3üncü ve de 6ıncı Günlerde (*lütfen, bunu önceki sayfada tekrar 

görmeliyiz), ve bunun ardından yine yukarıda sağ tarafta o 4üncü Hafta içinde iki kez “19” 
tamkatı olan bir sonuç (=orada yine 3üncü ve de 6ıncı Günlerde (*lütfen, bunu da önceki sayfada 

tekrar görmeliyiz) mevcuttur. Dolayısıyla, yukarıdaki bu özgün iki Haftayı bundan ötürü böylece 

en başta, o sağ tarafta 9  9 &  4  4 olarak doğrulukla yerleştirdiğimiz gibi, bunların içindeki              

bu özgün Günleri de bunun ardından yukarıda bunların hemen aşağısında böylece 6  6 &  3  3 
olarak doğrulukla yerleştirebilmekteyiz, burada da yine Yüce Rabbimizin bu Ayetlerde                        
(=16/101-102) vermiş olduğu bu en Bilge ve hikmetli Direktifleri üzere böylece yine, en başta!                  
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O halde, en son olarak, bu hususta bu açıdan bu en önemli ve kritik Ayetleri de şimdi burada                   
şöylece ve açıkça görmeliyiz: 

==========              
20- Biz sizi düşük bir sudan yaratmadık mı?   

21- Sonra onu sağlam bir yere (=ana rahmi) yerleşik kıldık,  

22- (Bizim tarafımızdan) bilinen bir “ölçülü-zamana” (=ila “ kaderin”) kadar.     

23- Đşte, --(burada yine en başta böylece “19”  koduna göre; 74/30 = 39/6 = 41/53)-- ölçtük                                     

(=kaderna); çünki Biz --(yukarıda bu olaya burada yine böylece en Açık ve Dosdoğru                              
bir şekilde tanık olduğumuz üzere, böylece)-- En Đyi Ölçenleriz! (39/6 = 74/30 = 41/53) 

24- Öyleyse, vay haline o gün yalanlayanların! 

(Kuran-Haber 77/20-24)          
========== 

*Burada lütfen, şunu da en başta ve açıkça idrak edelim ki, Kuran-Haberde birçok kez geçen              
bu en özgün (=“Biz”) zamiri her daim böylece esasen ve öncelikle Tek Đlah olarak                     
Yüce AL-LAHın mutlak Varlığını ve Kudretini işaret eden, ve de akabinde O’NUN katında 
Kendisine böylece kulluk ve hizmet etmek üzere bulunan tüm o “en kıdemli Melek kullarının” 
oradaki o çoğul varlıklarını ve de O’NA olan bu mutlak bağlılık ve kulluklarını  işaret etmek 
üzere böylece “çoğul kipiyle” kullanılmış olan en özgün bir atıftır. (O halde, bu hususta lütfen, 
şimdi Kuran-Haber 69/17 & 40/7 Ayetlerini muhakkak görmeliyiz, en başta.)  
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  resim kaynak: babyanimalzoo.com (Koyun yavrusu)        resim kaynak: cow-pictures.blogspot.com (Sığır yavrusu) 

  

143- Sekiz çift; koyundan iki (=bir erkek ve bir dişi olmak üzere), keçiden de iki (=yine bir erkek 
ve bir dişi olmak üzere). De ki: Đki erkeği (=burada özellikle ve en başta, şimdi “19” kodlu o 
Tablolarda da, o ikinci kısımda o sağ tarafta yer alacak olan o bir erkek koyuna, ve sonra o 
birinci kısımda o sol tarafta yer alacak olan o bir erkek keçiye dair de en özgün bir 
göndermedir)-- mi haram kıldı? Yoksa iki dişiyi mi (=burada yine özellikle ve en başta, şimdi                   
“19” kodlu o Tablolarda da, o ikinci kısımda o sol  tarafta yer alacak olan o bir dişi koyuna, ve 
sonra o birinci kısımda o sağ tarafta yer alacak olan o bir dişi keçiye dair de en özgün bir 
göndermedir)-- ya da o iki dişinin rahimlerinin kapsadığı (yavruları) mı (=burada yine özellikle 
ve en başta, şimdi “19” kodlu o Tablolarda da, yine o ikinci kısımda o sol tarafta yer alacak olan 
o dört koyun yavrusuna, ve sonra yine o birinci kısımda o sağ tarafta yer alacak olan o üç keçi 
yavrusuna dair de en özgün bir göndermedir)-- mı (haram kıldı)? Eğer doğru söylüyorsanız,  
bana (şimdi böyle) --“19” kodlu, en Muhteşem ve eşsiz-- bir “Đlimle” (=74/30) haber verin!     

144- Ve deveden iki (=bir erkek ve bir dişi olmak üzere), ve sığırdan da iki (=yine bir erkek ve 
bir dişi olmak üzere). De ki: Đki erkeği (=burada özellikle ve en başta, şimdi “19” kodlu o  
Tablolarda da, o ikinci kısımda o sağ tarafta yer alacak olan o bir erkek deveye, ve sonra o 
birinci kısımda o sol tarafta yer alacak olan o bir erkek sığıra dair de en özgün bir göndermedir)-- 
mi haram kıldı? Yoksa iki dişiyi mi (=burada yine özellikle ve en başta, şimdi “19” kodlu o 
Tablolarda da, o ikinci kısımda o sol  tarafta yer alacak olan o bir dişi deveye, ve sonra o birinci 
kısımda o sağ tarafta yer alacak olan o bir dişi sığıra dair de en özgün bir göndermedir)-- ya da               
o iki dişinin rahimlerinin kapsadığı (yavruları) mı (=burada yine özellikle ve en başta, şimdi               
“19” kodlu o Tablolarda da, yine o ikinci kısımda o sol tarafta yer alacak olan o dört deve 
yavrusuna, ve sonra yine o birinci kısımda o sağ tarafta yer alacak olan o üç sığır yavrusuna             
dair de en özgün bir göndermedir)-- mı (haram kıldı)?      
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Yoksa AL-LAH bu --(yukarıda aslen kendilerinin uydurdukları bu tip batıl yasaklamaları)-- 
sizlere tavsiye ettiği zaman (gerçekten) şahitler miydiniz?        
Öyleyse, hiçbir (şimdi böyle) --“19” kodlu, en Muhteşem ve eşsiz-- bir “Đlime” (=74/30) 
dayanmaksızın insanları --(O’NUN “19” kodlu, bu En MUAZZAM Yolundan; 17/88)-- 
saptırmak için AL-LAHa karşı (böyle) yalan uydurup iftira düzenden daha zalim kimdir?                         
O halde, şüphesiz AL-LAH (şimdi böyle) zalimler topluluğunu (=74/31) --böyle zalimce 
davranmaya devam ettikleri sürece; 3/86-89)-- doğruya erdirmez!  

(Kuran-Haber 6/143-144)          
========== 

 

O halde, şimdi yukarıda açıkça işaret edilmiş olan tüm bu “en özgün hayvanların” burada                  
(diploid: 2n, yani, Yüce Rabbimizin Takdiriyle, böylece doğarlarken hem analarından hem 
babalarından  almış oldukları o çiftler halindeki)-- tüm o en özgün “kromozom sayılarını” açıkça 
görelim: 
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   diploid    diploid                   
kromozom    kromozom             
sayıları     sayıları  

erkek Keçi          60       60   dişi Keçi 

erkek Sığır          60       60   dişi Sığır    

      60    -dişi Keçi yavrusu-       
       60    -dişi Sığır yavrusu-      

60    -erkek Keçi yavrusu-     
60    -erkek Sığır yavrusu-        

60    -dişi Keçi yavrusu-     
60    -dişi Sığır yavrusu-   

dişi Koyun          54       54   erkek Koyun 

dişi Deve          74       74   erkek Deve 

-dişi Koyun yavrusu-         54           
-dişi Deve yavrusu-         74            

-erkek Koyun yavrusu-              54            
-erkek Deve yavrusu-          74            

-dişi Koyun yavrusu-          54           
-dişi Deve yavrusu-          74           

-erkek Koyun yavrusu-              54             
-erkek Deve yavrusu-          74 

      =19x…    =19x… 

*Burada lütfen, dikkat edip görelim ki, yukarıdaki o ilk kısımda özellikle “üç” keçi ve sığır 
yavrusu, o ikinci kısımda ise özellikle “dört ” koyun ve deve yavrusu hesaba almaktayız,                  

Yüce Rabbimizin yukarıdaki bu en özgün Ayetlerde (=6/143 ve 144) daha en baştan beri bize 

bu açıdan böylece en Bilge ve mükemmel bir şekilde işaret etmiş olduğu üzere! 
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Ve burada lütfen, şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, (bazen en küçük kromozom olarak da 
anılan) mitokondrial DNA hücre çekirdeğinin mutlak “dışında” bulunduğundan --(yukarıda 
anılan tüm bu ana kromozomlar ise hep hücre çekirdeğinin mutlak “içinde” bulunmaktadırlar)-- 
ötürü, yukarıdaki Tablomuzda yine bu konudaki bu en temel Ayetlerde yer alan                                  
Yüce Rabbimizin bu kesin Direktifi doğrultusunda (lütfen, bkz. birinci sayfada: 74/28-30)                         
--o sol tarafta-- doğrulukla hariç tutulup dışlanmış, ve --o sağ tarafta-- doğrulukla hariç tutulup 
elenmiş olmaktadırlar yine, en baştan beri. (=74/28)    

(O halde, yine Yüce Rabbimizin böyle en Bilge ve kudretli bir şekilde yaratmış olduğu tüm o             
kara hayvanlarının o en özgün “kromozom sayıları” üzerinde de yine yukarıdaki ile böylelikle 
temelde tamamen aynı Prensip üzere takdir etmiş olduğu “19” kodlu, o diğer en Muhteşem ve 
eşsiz “Simetrik Mucizeyi” görmek için, lütfen, şimdi o “Evrensel Muhteşem Mucizeler 1” 
dosyasında, sahife 62-63ü de tekrar ve muhakkak görmeliyiz bu bağlamda, en başta.)     
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resim kaynak: maritime-connector.com (st. Lawrence denizyolundan geçen Gemiler) 

 

31- Görmedin mi ki, size (matematiksel) “Đşaretlerinden” (bazılarını) göstermesi için, gemiler 
AL-LAHın (birçok) nimetiyle denizde akıp gitmektedir! Hiç şüphesiz bunda --işte, şimdi burada 
özellikle ve en başta, “19” kodlu o Tablolarda da, o sol taraftan ötürü-- çok sabreden,                          
--o sağ taraftan ötürü-- çok şükreden (herkes) için gerçekten böylece (matematik, simetrik/iki 
taraflı ) “Đşaretler” vardır! (Kuran-Haber 31/31) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece yukarıda anılan ve     
AL-LAHın (birçok) nimetiyle denizde böylece akıp giden o gemilerde), ve kendi                        
bedenlerinde de göstereceğiz, ta ki bunun mutlak Gerçek olduğu onlara apaçık olsun!                     
(Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

----------            
“Seawaymax” terimi st. Lawrence kanal geçitlerinden geçebilme özelliğine sahip maksimum 
boyuttaki gemiler için kullanılmaktadır. … Bundan ötürü, bu “Seaway” (=Deniz yolundan) 
geçebilecek gemiler bu geçitlerin boyutuyla sınırlıdır. Bunu hesaba katarak, böyle tipik bir “Seawaymax” 
gemisi temel olarak 225.6 m (740 ft) uzunlukta, 23.8 m (78 ft) genişlikte olarak üretilmektedir. …… 
(kaynak: maritime-connector.com/ wiki/seawaymax)           
---------- 

O halde, şimdi burada hem Atlantik Okyanusunun tuzlu sularında hem de Great Lakes (=Büyük 
Göller) Bölgesinin tatlı sularında, AL-LAHın birçok nimetlerini taşıyarak, sefer yapabilen             
böyle tipik bir “Seawaymax” gemisini (=uzunluğu yuvarlak olarak “226” m ve genişliği “24” m 
olarak) hesaba alacak olursak:     
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2400 x 22600 x 19 = 1,030,560,000 cm3          

(=Đlk olarak, eğer böyle bir gemi AL-LAHın birçok nimetlerini (=örneğin: her türlü -helal-                             
yiyecek, içecek, giyecek, veya eşyalık malzemeler, vs.) içeren böyle spesifik bir kargoyla, 
denizde “19” cm kadar daldığında, orada yer değiştirmiş Deniz suyu hacmi yukarıdaki bu                
büyük rakam olacaktı.)    

O halde, ortalama yoğunluğu 1.0 olan  O halde, ortalama yoğunluğu 1.025 olan  
tatlı Deniz sularında        tuzlu Deniz sularında 

1,030,560 kg’lık        1,056,324 kg’lık 

=19x…     =19x… 

spesifik/ekstra kargo böyle bir gemiyi,   spesifik/ekstra kargo böyle bir gemiyi,                  
AL-LAHın Emriyle,        AL-LAHın Emriyle,     

Denizde “19”  cm aşağıya daldırabilir!  Denizde “19”  cm aşağıya daldırabilir!  

 

O halde, minimum yoğunluğu 1.020 olan  O halde, maksimum yoğunluğu 1.029 olan  
tuzlu Deniz sularında       tuzlu Deniz sularında 

1,051,171.20 kg’lık       1,060,446.24 kg’lık 

=19x…     =19x… 

spesifik/ekstra kargo böyle bir gemiyi,   spesifik/ekstra kargo böyle bir gemiyi,                 
AL-LAHın Emriyle,        AL-LAHın Emriyle,       

Denizde “19”  cm aşağıya daldırabilir!  Denizde “19”  cm aşağıya daldırabilir!  
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resim kaynak: latitude-longitude.net (Enlem ve Boylamlar) 

 

10- O’DUR dünyayı sizin için bir beşik kılan, ve orada sizin için “yollar/hatlar” (=“subulen;”  
şimdi böylece tüm o en özgün Enlem ve Boylam “yollarına/hatlarına” dair de en Mucizevi bir 
atıftır burada, en başta)-- kılan, ta ki doğruya eresiniz! (Kuran-Haber 43/10)    

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece yukarıda anılan      
tüm o en özgün Enlem ve Boylam “yollarında/hatlarında”), ve kendi bedenlerinde de 
göstereceğiz, ta ki bunun mutlak Gerçek olduğu onlara apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

 

Burada şunu yine en başta muhakkak görüp açıkça idrak etmeliyiz ki, geçmişte, günümüzde, 
veya gelecekte insanlar tarafından keşfedilmiş olabilecek olan tüm bu gibi en özgün Bilimsel 
buluş, tanım veya formüller --(eğer bunlar tüm insanlığa faydalıysa, ve en başta Yüce AL-LAHın 
Rızasına ve Emrine uygunsa)-- onlara en baştan beri Yüce AL-LAH tarafından öğretilmiş olup, 
dolayısıyla, gerçekte bunların Tek Yaratıcısı ve Mutlak Sahibi elbette böylelikle sadece                  
Yüce AL-LAHtır. (bkz. Kuran-Haber 2/255 & 21/80 & 8/17 & …) (O halde, bu hususta lütfen,  
bu konuyla ilgili o en önemli ve temel Beyanı tekrar görmek için sahife 12’ye de gitmeliyiz yine,              
en başta.)          

 

O halde, şimdi burada (azami/maksimum) 90 dereceden başlayıp (asgari/minimum) 0 dereceye 
kadar olan tüm o Enlem ve Boylam derecelerinin temel uzunluklarını, --(burada özellikle bu 
herbir en spesifik dereceyi (=“76” (=19x4), ve sonra “57” (=19x3), ve sonra “38” (=19x2), ve 
sonra “19” (=19x1) dereceler)-- böylece ve özellikle hesaba alarak --(Kuzey kutbundan ve/veya 
Güney kutbundan başlayıp Ekvatora doğru giderek)-- açıkça tespit edelim:        
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Bir “Enlem” Derecesinin temel uzunluğu (metre olarak): 

Kuzey kutbundan başlayıp Ekvatora doğru inerken: 

90o   76o   57o   38o   19o   0o    

111694 111628 111360 110996 110692 110574  

=19x… 

ve/veya Güney kutbundan başlayıp Ekvatora doğru çıkarken: 

90o   76o   57o   38o   19o   0o    

111694 111628 111360 110996 110692 110574  

=19x… 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Bir “Boylam” Derecesinin temel uzunluğu (metre olarak): 

Kuzey kutbundan başlayıp Ekvatora doğru inerken: 

90o   76o   57o   38o   19o   0o    

0  27016  60772  87832  105292 111319  

=19x… 
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ve/veya Güney kutbundan başlayıp Ekvatora doğru çıkarken: 

90o   76o   57o   38o   19o   0o    

0  27016  60772  87832  105292 111319  

=19x… 

 

(*Yukarıdaki bu muhteşem Tablolarda esas alınan bu bilimsel veriler “csgnetwork.com/degree 
lenllavcalc.html” sitesinden alınmıştır.) 
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r. kaynak: math.sfsu.edu (Kudüs)             r. kaynak: en.wikipedia.org (Mekke)         r. kaynak: arizona.edu (Tucson) 

 

55- … Ve Biz Davuda --(Kudüs Beldesinde)-- Zeburu verdik. (Kuran-Haber 17/55) 

40- Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildi, fakat o --(Mekke Beldesinde)-- 
AL-LAHın Elçisi, ve Peygamberlerin mührü idi. … (Kuran-Haber 33/40) 

91- (Ey Misak Elçisi, burada şimdi böylece hz. Davudun ve de hz. Muhammedin (ikisinin                       
üzerine de Selam olsun) uzun zamandır beklenen Mesih ve Mehdi torununa bir atıftır böylece,  
en başta; 2/146)-- de ki: Ben bu “Beldenin” (=Tucson) RABBĐNE kulluk etmekle emrolundum; 
ki (artık) O burayı (da) kutsal kılmıştır. Her şey O’NUNDUR. Ve ben (artık burada                         
AL-LAHa böylece) teslim olanlardan (3/84) olmakla emrolundum! (Kuran-Haber 27/91)    

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=şimdi böylece yukarıda 
anılan ve artık bu açıdan böylece “en mübarek kılınmış olan bu üç Beldede”), ve kendi                       
bedenlerinde de göstereceğiz, ta ki bunun mutlak Gerçek olduğu onlara apaçık olsun!                   
(Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

           

O halde, şimdi burada Yüce Rabbimiz tarafından artık şimdi içinde bulunduğumuz bu                        
Son Günde/Çağda bu açıdan böylece “en mübarek kılınmış olan bu üç Beldenin”                           
(=Kudüs, Mekke, ve Tucson) --Yüce Rabbimiz tarafından en evvelden beri Takdir edilip 
Mükemmel bir tarzda yaratılmış olan-- dünya üzerindeki o tam koordinatlarını burada şöylece  
ve açıkça görelim:  
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Enlem:  Kudüs   Mekke   Tucson     

   31o
  46’ Kuzey   21o

  25’ Kuzey 32o
  13’ Kuzey 

31  21  32   =  19x… 

Boylam:  Tucson   Kudüs   Mekke     

  110o
  55’ Batı  35o

  13’ Doğu  39o
  49’ Doğu   

110  35  39   =  19x…  

*Lütfen, burada dikkat edip açıkça farkedelim ki, yukarıda şimdi bu açıdan böylece “en mübarek 
kılınmış olan bu üç Beldeyi” bunların tam tarihsel sırası içinde (=yani ilkin hz. Davud o Kudüs 
Beldesinde, sonra hz. Muhammed o Mekke beldesinde, ve şimdi onların vadedilmiş bu Mesih ve 
Mehdi torunu, yani bu en kritik ve önemli Misak Elçisi/MESAJI  bu Tucson beldesinde 
gönderilmiş olduğu için), ve bunların hepsi yukarıda Kuzey, Kuzey, Kuzey yarıkürede oldukları 
için, böylece ard arda mükemmel olarak yerleştirdik, en başta. Sonra ise, Kudüs ve Mekke                
Doğu ve Doğu yarıkürede Tucson ise Batı yarıkürede yer aldığı için, böylece Tucsonu 
doğrulukla en başa yerleştirdik, Yüce Rabbimizin Takdiriyle, yine böyle mükemmel bir şekilde.  
O halde, şimdi burada yukarıda bu açıdan böylece “en mübarek kılınmış olan bu üç Beldenin”    
o Enlem Derecelerinin temel Uzunluklarını da açıkça görelim:   

“Enlem” Derecelerinin temel Uzunlukları (metre olarak): 

Kudüs   Mekke   Tucson         

31o
 (Kuzey)    21o

 (Kuzey)  32o
 (Kuzey) 

110869  110717  110887 

O halde, şimdi bunların herbirini böylece hep tam “yuvarlak rakamlar” olarak yazarsak: 

110000  110000  110000 

= 19x… 



Muhteşem Mucizeler           54 
_____________________________________________________________________________________ 

 

O halde, şimdi burada da yukarıda bu açıdan böylece “en mübarek kılınmış olan bu üç Beldenin” 
o Boylam Derecelerinin temel Uzunluklarını da açıkça görelim:   

“Boylam” Derecelerinin temel Uzunlukları (metre olarak): 

Tucson   Kudüs   Mekke        

32o
  (Batı)  31o

  (Doğu)    21o
  (Doğu)  

94493  95504  103970 

O halde, şimdi bunların herbirini böylece hep tam “yuvarlak rakamlar” olarak yazarsak: 

95000  96000  103000 

= 19x… 

*Lütfen, burada dikkat edip şunu açıkça idrak edelim ki, yukarıdaki tüm bu “beş basamaklı 
uzunlukları” (=örneğin: 94493) temelde böylece hep bir yukarı basamağa taşıyarak (=95000) 
böylece tam “yuvarlak rakamlar” olarak yazıyoruz, tüm o “altı basamaklı” uzunlukları ise 
(=örneğin: 103970) temelde böylece hep aynı basamakta tutarak (=103000) böylece tam 
“yuvarlak rakamlar” olarak yazıyoruz, yukarıda hem o “Enlem” hem de o “Boylam” 
Derecelerinin temel Uzunluklarını hesap ederken, böyle birbirlerine tam paralel ve mükemmel 
bir tarzda yine, en başta.             
Ve lütfen, ayrıca dikkat edip görelim ki, yine yukarıda izah edilen o tam aynı nedenle, “Boylam” 
Derecelerinin temel Uzunluklarını hesap ederken Tucson Beldesini yine, Yüce Rabbimizin 
Takdiriyle, burada da doğrulukla böylece en başa yerleştiriyoruz.     

Ve bu bağlamda şimdi en başta, hz. Musa, ve hz. Đsa, ve hz. Davud, ve de hz. Muhammedin 
(hepsinin üzerlerine Selam olsun) günümüzdeki bu --(hz. Davudun ve de hz. Muhammedin uzun 
zamandır beklenen Mesih ve Mehdi torunu olan)-- bu en kritik ve önemli “Misak 
Elçisi/MESAJI nı,” ve bunun, Yüce AL-LAHın Emriyle, şimdi bu Son Günde/Çağda                     
içinde böylece yerleşmiş olacağı bu “seçilmiş Beldeyi” (bkz. Kuran-Haber 27/91 & 95/1-3)                  
böylece en Mucizevi ve açık bir şekilde nasıl haber vermiş olduklarına yakından tanık olmak 
için, lütfen, şimdi o “Haşmetli Bir Mucize” dosyasında, sayfa 17-27, ve “Mucizevi Bir Mühür” 
dosyasında, sayfa 12-14, ve “Enfes Bir Mucize” dosyasında, sayfa 19-24ü de muhakkak 
görmeliyiz, en başta.                        
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resim kaynak: learner.org (Doğu ve Batı Yarımküre) 

 

17- (O AL-LAH), o “iki doğunun” da Rabbidir, ve o “iki batının” da Rabbidir!                                 
(Kuran-Haber 55/17) 

40- Öyleyse, o “(tüm) doğuların” ve o “(tüm) batıların” Rabbine yemin ederim ki, Biz mutlak 
Güç Yetirenleriz! (Kuran-Haber 70/40) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=şimdi böylece yukarıda 
anılan o “iki doğu” ve o “iki batı” da, ve de sonra o “(tüm) doğular” ve o “(tüm) batılar” da), ve 
kendi bedenlerinde de göstereceğiz, ta ki bunun mutlak Gerçek olduğu onlara apaçık olsun!                   
(Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

 

O halde, şimdi burada ilk olarak (Enlemde) 19o
 için, bir Boylam Derecesinin tam Uzunluğunu 

(metre olarak) şöylece görelim: 

19o 

105291.976 (m) 
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Ve o “Baş Meridyenin” (=Greenwich) Doğusunda toplam “180” Boylam mevcut olduğu için, 
şimdi burada, ilk olarak, bunu şöylece çarpacağız:  

105291.9 x 180 = 18952542 metre = 18952.542 km 

O halde işte, (Enlemde) 19o için, bu “180” Boylam Derecesinin toplam Uzunluğu:                                  

18952.5 km = 19x… 

işte, bu böylece Kuzey Doğu için (=yani Enlemde 19o den başlayıp Kuzey Kutbuna kadar 
yayılan tüm bu bölgeleri kapsayarak) bu bağlamda böylece ve özellikle “Birinci Doğu” 
olmaktadırlar (=55/17 & 74/30)!       

Ve yine, (Enlemde) 19o için, bu “180” Boylam Derecesinin toplam Uzunluğu:                                  

18952.5 km = 19x… 

işte, bu böylece Güney Doğu için (=yani Enlemde 19o den başlayıp Güney Kutbuna kadar 
yayılan tüm bu bölgeleri kapsayarak) bu bağlamda böylece ve özellikle “Đkinci Doğu” 
olmaktadırlar (=55/17 & 74/30)!       

Ve o “Baş Meridyenin” (=Greenwich) Batısında da toplam “180” Boylam mevcut olduğu için, 
şimdi burada, ilk olarak, bunu yine şöylece çarpacağız:  

105291.9 x 180 = 18952542 metre = 18952.542 km 

O halde işte, (Enlemde) 19o için, bu “180” Boylam Derecesinin toplam Uzunluğu:                                  

18952.5 km = 19x… 

işte, bu böylece Kuzey Batı için (=yani Enlemde 19o den başlayıp Kuzey Kutbuna kadar              
yayılan tüm bu bölgeleri kapsayarak) bu bağlamda böylece ve özellikle “Birinci Batı ” 
olmaktadırlar (=55/17 & 74/30)!       
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Ve yine, (Enlemde) 19o için, bu “180” Boylam Derecesinin toplam Uzunluğu:                                  

18952.5 km = 19x… 

işte, bu böylece Güney Batı için (=yani Enlemde 19o den başlayıp Güney Kutbuna kadar  
yayılan tüm bu bölgeleri kapsayarak) bu bağlamda böylece ve özellikle “Đkinci Batı” 
olmaktadırlar (=55/17 & 74/30)!             

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

Bunun ardından, şimdi de burada ilk olarak (Enlemde) 0o
 için, bir Boylam Derecesinin tam 

Uzunluğunu (metre olarak) şöylece görelim: 

0o 

111319.458 (m) 

 

Ve o “Baş Meridyenin” (=Greenwich) Doğusunda toplam “180” Boylam mevcut olduğu için, 
şimdi burada, ilk olarak, bunu şöylece çarpacağız:  

111319.4 x 180 = 20037492 metre = 20037.492 km 

O halde işte, (Enlemde) 0o için, bu “180” Boylam Derecesinin toplam Uzunluğu:                                  

20037.4 km = 19x… 

işte, bu böylece Kuzey Doğu için (=yani Enlemde 0o den başlayıp 19o ye kadar yayılan, ve 
oradan da Kuzey Kutbuna kadar yayılan tüm bu bölgeleri kapsayarak) bu bağlamda böylece ve 
özellikle “Birinci- Đkinci Doğular” olmaktadırlar (=70/40 & 74/30)!       
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Ve yine, (Enlemde) 0o için, bu “180” Boylam Derecesinin toplam Uzunluğu:                                  

20037.4 km = 19x… 

işte, bu böylece Güney Doğu için (=yani Enlemde 0o den başlayıp 19o ye kadar yayılan, ve 
oradan da Güney Kutbuna kadar yayılan tüm bu bölgeleri kapsayarak) bu bağlamda böylece ve 
özellikle “Üçüncü-Dördüncü Doğular” olmaktadırlar (=70/40 & 74/30)!            

Ve o “Baş Meridyenin” (=Greenwich) Batısında da toplam “180” Boylam mevcut olduğu için, 
şimdi burada, ilk olarak, bunu da yine şöylece çarpacağız:  

111319.4 x 180 = 20037492 metre = 20037.492 km 

O halde işte, (Enlemde) 0o için, bu “180” Boylam Derecesinin toplam Uzunluğu:                                  

20037.4 km = 19x… 

işte, bu böylece Kuzey Batı için (=yani Enlemde 0o den başlayıp 19o ye kadar yayılan, ve 
oradan da Kuzey Kutbuna kadar yayılan tüm bu bölgeleri kapsayarak) bu bağlamda böylece ve 
özellikle “Birinci- Đkinci Batılar ” olmaktadırlar (=70/40 & 74/30)!       

Ve yine, (Enlemde) 0o için, bu “180” Boylam Derecesinin toplam Uzunluğu:                                  

20037.4 km = 19x… 

işte, bu böylece Güney Batı için (=yani Enlemde 0o den başlayıp 19o ye kadar yayılan, ve 

oradan da Güney Kutbuna kadar yayılan tüm bu bölgeleri kapsayarak) bu bağlamda böylece ve 
özellikle “Üçüncü-Dördüncü Batılar” olmaktadırlar (=70/40 & 74/30)!       

(*Ve lütfen, burada dikkat edip şunu da açıkça bilelim ki, Yüce Rabbimiz buradaki bu “iki doğu” ve 
“iki batı,” ve de “(tüm) doğular” ve “(tüm) batılar” hakkında (=55/17 & 70/40) ileride                  
Galaktik ve/veya Evrensel Ölçüdeki “Đşaretlerini ” de tüm salih Đnanan kullarına (25/63-76)  
yine böylece lutfedip açıkça gösterebilir, inşaAL-LAH. (=Kuran-Haber 21/37 & 41/53 & …)    
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          resim kaynak: nicerweb.com (Boynu çizgili Güvercin) 

 

19- Üstlerinde, kanatlarını açarak ve kapayarak uçan o kuşları hiç görmediler mi? Onları ancak 
Rahman (olan AL-LAH) --(orada böylece havada)-- tutmaktadır! Kuşkusuz O, her şeyi Görendir. 
(Kuran-Haber 67/19) 

79- Göğün boşluğunda boyun eğdirilmiş o kuşları görmüyorlar mı? Onları ancak AL-LAH                      
--(orada böylece havada)-- tutmaktadır! Şüphesiz, inanan bir toplum için bunda (birçok 
matematiksel) “Đşaretler” vardır! (Kuran-Haber 16/79) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=şimdi böylece yukarıda 
anılan o “kanatlarını açarak” ve “kapatarak” böylece havada kalıp uçabilen tüm o “kuşlarda”),  
ve kendi bedenlerinde de göstereceğiz, ta ki bunun mutlak Gerçek olduğu onlara apaçık olsun!                  
(Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

 

----------             
Boynu çizgili Güvercin (=bilimsel literatürdeki adı: “Streptopelia Risoria”) kuşu,                                                   
saniyede “1” metre, ve sonra “5” metre, ve sonra “9” metre, ve sonra “17” metre hızla uçarken 
test edildi; 
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En düşük hızlarda atak açısı (gövdeye yakın kanatta) 52 derecede, (gövdeye uzak kanatta)                    
43 derecede en üst noktaya ulaştı. Ve sonra, en yüksek hızlarda atak açısı (gövdeye yakın 
kanatta) 9 – 14  dereceye, (gövdeye uzak kanatta) -5 – 14  dereceye kadar düştü. (kaynak: 
people.eku.edu/ritchisong/554notes2.html)          
---------- 

 

Öyleyse, eğer  

en düşük hızlarda atak açısı (gövdeye yakın kanatta) 52 derece        
en yüksek hızlarda atak açısı (gövdeye yakın kanatta) maksimum 14 derece ise, 

buradaki net fark       buradaki net fark     
(sol kanat için),       (sağ kanat için),     
Yüce Rabbimizin Takdiriyle,       Yüce Rabbimizin Takdiriyle,   
-aynı düzlemde- böylece:     -aynı düzlemde- böylece: 

38 = 19x…      38 = 19x…    

derecedir!         derecedir! 

Öyleyse, eğer  

en düşük hızlarda atak açısı (gövdeye uzak kanatta) 43 derece        
en yüksek hızlarda atak açısı (gövdeye uzak kanatta) minimum -5 derece ise, 

buradaki net fark       buradaki net fark     
(sol kanat için),       (sağ kanat için),     
Yüce Rabbimizin Takdiriyle,       Yüce Rabbimizin Takdiriyle,   
-karşıt düzlemde- böylece:     -karşıt düzlemde- böylece: 

38 = 19x…      38 = 19x…    

derecedir!         derecedir! 
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(Bugüne kadar incelenmiş olan) tüm kuş türlerinde “Çerçeve Oranı” (=yani bir kuş kanadının 
uzunluğunun genişliğine göre oranı) temel olarak “1.5” dan “18” e kadar çıkmaktadır.                                           
(Bugüne kadar incelenmiş olan) tüm kuş türlerinde “Kanat Yükü” (=yani bir kuşun ağırlığının kanat 
yüzeyine bölümü) temel olarak “1” den “20” kg/m2 ye kadar çıkmaktadır.  (kaynak: people.eku.edu/ 
ritchisong/554notes2.html)                
----------- 

O halde, yukarıdaki tüm bu kuş türlerinin, Yüce Rabbimizin Emriyle, sahip olabildiği                       

tüm bu “Çerçeve Oranları” ancak şu “9” değerde bize “19”  tam katı olan bir sonuç verebilir;        
O halde, yukarıdaki tüm bu kuş türlerinin, Yüce Rabbimizin Emriyle, sahip olabildiği                     

tüm bu “Kanat Yükleri” ancak şu “10” değerde bize “19”  tam katı olan bir sonuç verebilir;         

“Çerçeve Oranları” (toplam: 9 değerde) & “Kanat Yükleri” (toplam: 10 değerde)  

sol Kanat için      sağ Kanat için 

1   1.9       1   1.9     
 2   3.8       2   3.8    
 3   5.7       3   5.7    
 4   7.6       4   7.6    
 5   9.5       5   9.5    
 6   11.4       6   11.4   
 7   13.3      7   13.3   
 8   15.2       8   15.2   
 9   17.1      9   17.1      

1   1.9       1   1.9     
 2   3.8       2   3.8    
 3   5.7       3   5.7    
 4   7.6       4   7.6    
 5   9.5       5   9.5    
 6   11.4       6   11.4   
 7   13.3      7   13.3   
 8   15.2       8   15.2   
 9   17.1      9   17.1                               
10 19.0      10 19.0  

=19x…     =19x…  
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resim kaynak: writewhat.com (Süratli Ku ş)      resim kaynak: allaboutbirds.org (Hımlayan Kuş) 

 

----------             
Düz uçuşta --saniyede 47 metre ile-- en hızlı uçabilen kuş böylece “Diken-kuyruklu Süratli” 
(=Spine-tailed Swift) kuşudur.           
Kanat çırpışta --saniyede 200 çırpış ile-- en hızlı kanat çırpabilen kuş böylece “Hımlayankuş” 
(=Hummingbird) kuşudur.          
(kaynaklar: thetravelalmanac.com/lists/birds-speed.htm & pbs.org/wnet/nature/episodes/ 
hummingbirds-magic-in-the-air/introduction/5424)         
---------- 

O halde, Yüce Rabbimizin lütfuyla,          
yukarıda böylece rekor sahibi olan bu kuşların         

saniyede              
en hızlı sürat + en hızlı çırpış           
yetileri birlikte böylece toplam:  

sol Kanatları açısından:     sağ Kanatları açısından: 

47 + 200       47 + 200 

247 = 19x…      247 = 19x…  
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resim kaynak: willridgeimages.co.uk (Kızıl Akbaba)             resim kaynak: writewhat.com (Süratli Ku ş)  

 

----------             
Kayıtlara geçmiş olarak, en yüksekte uçan kuş “Kızıl Akbaba” (=Ruppell’s Griffon Vulture) 
kuşudur; 37900 fit (=11551.92 m) yükseklikte gözlemlenmiştir. 

Kayıtlara geçmiş olarak, en hızlı uçan kuş “Diken-kuyruklu Süratli” (=Spine-tailed Swift)                            
kuşudur; saatte 106 mil (=170.59 km) hızla uçarken gözlemlenmiştir.     
(Kaynaklar: archive.audobonmagazine.org/birds/birds0011.html & thetravelalmanac.com/ 
lists/birds-speed.htm)            
---------- 

O halde, Yüce Rabbimizin lütfuyla,           
en yüksekte uçabilen kuş           
(yuvarlak rakamla)              
böylece “metre” olarak:           
               

11552 =19x…  

O halde, Yüce Rabbimizin lütfuyla,                         
en hızlı uçabilen kuş    
(yuvarlak rakamla)    
(saatte)-- böylece “kilometre” olarak:    

171 =19x…   
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resim kaynak: geol.umd.edu (Süzülen Bir Albatros)         resim kaynak: allaboutbirds.org (Süzülen Bir Kara Akbaba) 

  

“Albatros” kuşunun Süzülme Oranı (=Gliding Ratio): 25 (=yani süzülme anında, her bir metre 
yükseklik kaybına karşılık havada 25 metre mesafe yol alabiliyor.) Ve bu oran, temelde Deniz 
üzerinde süzülen bu gibi Kuşlar arasındaki en yüksek orandır.    

“Kara Akbaba” kuşunun Süzülme Oranı (=Gliding Ratio): 20 (=yani süzülme anında, her bir 
metre yükseklik kaybına karşılık havada 20 metre mesafe yol alabiliyor.) Ve bu oran, temelde 
Kara üzerinde süzülen bu gibi Kuşlar arasındaki en yüksek orandır. (kaynak: people.eku.edu/ 
ritchisong/554notes3.html) 

Öyleyse, böyle bir “Albatros”     Öyleyse, böyle bir “Kara Akbaba”     

1900 metrelik bir süzülüş esnasında,    1900 metrelik bir süzülüş esnasında,  
Yüce Rabbimizin Emriyle,      Yüce Rabbimizin Emriyle,    
temelde böylece      temelde böylece      

76 metre =19x…     95 metre =19x… 

alçalmış olacaktır!      alçalmış olacaktır!  

(=1900 / 25 = 76)      (=1900 / 20 = 95) 
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resim kaynak: csep10.phys.utk.edu (Atmosferin Katmanları )           resim kaynak: education-portal.com (Yerin Katmanları )       

 

12- AL-LAH, o yedi göğü (=şimdi böylece atmosferin o yedi tabakasına dair de en özgün bir 
göndermedir burada, en başta), ve yerden de onların dengini/aynısını (=şimdi böylece yerin                  
o yedi tabakasına dair de en özgün bir göndermedir burada, en başta) yarattı.                                 
Emir, bunların arasında iner, ta ki siz gerçekten AL-LAHın --i şte, şimdi burada özellikle ve                
en başta, “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta-- her şeyi Ölçen (=Kadirun) olduğunu 
bilesiniz, ve gerçekten AL-LAHın --o sağ tarafta da-- Bilgisiyle (=Đlmen) her şeyi kuşattığını 
(böylece bilesiniz)! (Kuran-Haber 65/12) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=şimdi böylece yukarıda 
anılan atmosferin o en özgün “yedi tabakasında,” ve ardından yerin o en özgün “yedi 
tabakasında”), ve kendi bedenlerinde de göstereceğiz, ta ki bunun mutlak Gerçek olduğu onlara 
apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  
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* O halde, işte burada Atmosferin o en özgün “7 tabakası” şöyle sıralanmaktadır:  

7  Egzosfer: 600 km’den başlayıp 10000 km’ye kadar çıkmaktadır. 

6  Termosfer: 300 km’den başlayıp 600 km’ye kadar çıkmaktadır. 

5  Đyonosfer: 85 km’den başlayıp 300 km’ye kadar çıkmaktadır.   

4  Mezosfer: 50 km’den başlayıp 85 km’ye kadar çıkmaktadır. 

3  Stratosfer: 20 km’den başlayıp 50 km’ye kadar çıkmaktadır. 

2  Ozon Tabakası: 10 km’den başlayıp 37 km’ye kadar çıkmaktadır.   

1  Troposfer: 0 km’den başlayıp 20 km’ye kadar çıkmaktadır. 

20   37   50   85   300   600   10000    =   19x…  

 

* O halde, işte burada Yerin o en özgün “7 tabakası” da şöyle sıralanmaktadır: 

7  Kabuk: 0 km’den başlayıp 75 km’ye kadar inmektedir. 

6  Üst Manto: 75 km’den başlayıp 400 km’ye kadar inmektedir. 

5  Geçiş Bölgesi: 400 km’den başlayıp 650 km’ye kadar inmektedir.   

4  Alt Manto: 650 km’den başlayıp 2700 km’ye kadar inmektedir. 

3  D’ Katmanı: 2700 km’den başlayıp 2890 km’ye kadar inmektedir. 

2  Dış Çekirdek: 2890 km’den başlayıp 5150 km’ye kadar inmektedir.   

1  Đç Çekirdek: 5150 km’den başlayıp 6378 km’ye kadar inmektedir. 

6378   5150   2890   2700   650   400   75    =   19x…  
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(*Yukarıdaki bu muhteşem Tablolarda “Atmosferin o yedi tabakası için” esas alınan veriler 
“srh.noaa.gov” & “ozonelayer.noaa.gov” sitelerinden, “Yerin o yedi tabakası için” esas alınan veriler ise 
“library.thinkquest.org” & “walrus.wr.usgs.gov” sitelerinden alınmıştır.) 

Ve lütfen, burada dikkat edip en başta şunu da açıkça bilmeliyiz ki, yukarıda “Atmosferin                   
en özgün o yedi tabakasının yükseklik ölçümleri” ve/veya “Yerin en özgün o yedi 
tabakasının derinlik ölçümleri” hakkında mutlak ve kesin Bilimsel bir Mutabakat henüz 
mevcut değildir; fakat yukarıda esas alınan bu değerler temelde en isabetli ve güvenilir                 
Bilimsel kaynaklardan alınmış en muteber ölçümler olarak, Yüce Rabbimizin bu Đşaretiyle 
(65/12 = 74/30), yukarıda böylece tam ve mükemmel olarak sunulmaktadır.   

 

Ve lütfen, burada ayrıca dikkat edip şunu da muhakkak görelim ki, yukarıda Atmosferin                       
en özgün o “7 tabakasının” toplam yüksekliği tam 10000 km’ye kadar çıkmaktadır;                  
ve ardından, Yerin en özgün o “7 tabakasının” toplam derinliği tam 6378 km’ye kadar 
inmektedir.    

O halde, Batı yarımküreden      O halde, Doğu yarımküreden    
Atmosferin ve Yerin       Yerin ve Atmosferin    
toplam yükseklik ve derinliğine     toplam derinlik ve yüksekliğine   
(“km” olarak) bakıldığında,      (“km” olarak) bakıldığında,    
böylece görüyoruz ki:      böylece görüyoruz ki:  

 

10000 + 6378 =       6378 + 10000 =  

16378 = 19x…     16378 = 19x… 
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     resim kaynak: blogs.glowscotland.org.uk (Ay’ın Evreleri )       

 

189- Sana doğan Aylardan soruyorlar, de ki: Onlar, insanlar için vakit ölçüleridir, ve de 
Toplanma (için)! (Kuran-Haber 2/189) 

39- Ay'a gelince; işte, Biz onun için de birtakım duraklar ölçüp belirledik; ta ki o eski bir               
hurma dalı (gibi) dönünceye kadar --(bu evreleri böylece tamamlar). (Kuran-Haber 36/39) 

5- O’DUR o Güneşi (böylece) bir aydınlık (saçıcı) ve o Ay’ı da bir ışık (yansıtıcı) kılan;                          
ve (hem de) o (=Ay) için bazı duraklar ölçüp belirledi, ta ki siz böylece yılların sayısını ve de                    
(bu) --“19” kodlu-- Hesabı (=74/30) bilesiniz! AL-LAH bunu ancak (böylece) bir Gerçek olarak 
yarattı. Đşte (O), bilen bir toplum için (matematiksel) “Đşaretleri ” böylece açıklamaktadır!                            
(Kuran-Haber 10/5)   

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=şimdi böylece yukarıda 
anılan o “yeni doğan Aylarda” ve de böylece “Ayın tüm o evrelerinde”), ve kendi                     
bedenlerinde de göstereceğiz, ta ki bunun mutlak Gerçek olduğu onlara apaçık olsun!                  
(Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

 

O halde, şimdi burada öncelikle “Ayın” o en temel “evrelerini” şöylece ve açıkça görelim: 



Muhteşem Mucizeler           69 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Yeni Ay (=Ayın % 0 oranda görünür olduğu Evresi)           
Đlk Çeyrek (=Ayın % 50 oranda görünür olduğu Evresi)          
Tüm Ay (=Ayın % 100 oranda görünür olduğu Evresi)               
Son Çeyrek (=Ayın % 50 oranda görünür olduğu Evresi)        

Ve yukarıdaki tüm bu en temel “evreler” dışında, şimdi burada Ayın, yine Yüce Rabbimizin 
Takdiriyle, bunlar arasında gerçekleşen tüm o diğer ara/orta “evrelerini” de açıkça görelim:  

Yeni Ay              
Artan Hilal  (=Ayın yavaş yavaş büyüyerek tam yarısının görünür olacağı o Đlk Çeyrek 
dönemine doğru giderken geçirdiği evreleri; o halde, biz şimdi Ayın burada, Yüce Rabbimizin 
Emriyle, özellikle % 19 ve % 38 oranda görünür olabileceği bu en özgün evrelerini hesaba 
alacağız burada.)   

Đlk Çeyrek               
Artan Gibus (=Ayın yavaş yavaş büyüyerek tamamının görünür olacağı o Tüm Ay               
dönemine doğru giderken geçirdiği evreleri; o halde, biz şimdi Ayın burada, Yüce Rabbimizin 
Emriyle, özellikle % 57 ve % 76 oranda görünür olabileceği bu en özgün evrelerini hesaba 
alacağız burada.)    

Tüm Ay                
Azalan Gibus (=Ayın yavaş yavaş küçülerek sadece yarısının görünür olacağı o Son Çeyrek               
dönemine doğru giderken geçirdiği evreleri; o halde, biz şimdi Ayın burada, Yüce Rabbimizin 
Emriyle, özellikle % 76 ve % 57 oranda görünür olabileceği bu en özgün evrelerini hesaba 
alacağız burada.)       

Son Çeyrek                
Azalan Hilal (=Ayın yavaş yavaş küçülerek tamamının görünmez olacağı o Yeni Ay               
dönemine doğru giderken geçirdiği evreleri; o halde, biz şimdi Ayın burada, Yüce Rabbimizin 
Emriyle, özellikle % 38 ve % 19 oranda görünür olabileceği bu en özgün evrelerini hesaba 
alacağız burada.)     

 

O halde, şimdi yukarıda gördüğümüz böyle tam bir “Kameri Ay” dönemi içinde, Ay’ın 
yukarıdaki tüm bu en temel “evrelerini,” ve sonra aradaki o özgün “evrelerini” şimdi Ay’ın                
bu çapı (=3476 km) ile tam parallellik içinde açıkça görmeliyiz:    
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Yeni Ay   (=% 0 görünürlük); öyleyse, Ay çapının % 0 oranı:          0     
Artan Hilal   (=% 19 görünürlük); öyleyse, Ay çapının % 19 oranı:        660.44  
Artan Hilal   (=% 38 görünürlük); öyleyse, Ay çapının % 38 oranı:        1320.88  
Đlk Çeyrek   (=% 50 görünürlük); öyleyse, Ay çapının % 50 oranı:        1738.00     
Artan Gibus   (=% 57 görünürlük); öyleyse, Ay çapının % 57 oranı:        1981.32  
Artan Gibus   (=% 76 görünürlük); öyleyse, Ay çapının % 76 oranı:        2641.76  
Tüm Ay   (=% 100 görünürlük); öyleyse, Ay çapının % 100 oranı:        3476.00  
Azalan Gibus  (=% 76 görünürlük); öyleyse, Ay çapının % 76 oranı:        2641.76  
Azalan Gibus  (=% 57 görünürlük); öyleyse, Ay çapının % 57 oranı:        1981.32  
Son Çeyrek   (=% 50 görünürlük); öyleyse, Ay çapının % 50 oranı:        1738.00    
Azalan Hilal   (=% 38 görünürlük); öyleyse, Ay çapının % 38 oranı:        1320.88  
Azalan Hilal   (=% 19 görünürlük); öyleyse, Ay çapının % 19 oranı:         660.44   

  

0   661   1321   1738   1982   2642   3476   2642   1982   1738   1321   660                      

=19x… 
*Lütfen, burada dikkat edip görelim ki, yukarıdaki tüm bu verileri --her iki tarafta da-- temelde 
daima hep bir üst basamağa çıkararak böylece tam “yuvarlak rakamlar” haline getirmekteyiz, 
sadece bir istisna var: yukarıdaki bu veriyi: 660.44 en başta “661” olarak, en sonda ise “660” 
olarak böylece tam “yuvarlak rakamlar” haline getirmekteyiz, Yüce Rabbimizin buradaki                    
bu en özgün Takdiriyle. (=28/68 & 34/50)      

 

O halde, şimdi de yukarıda gördüğümüz böyle tam bir “Kameri Ay” dönemi içinde, Ay’ın 
yukarıdaki tüm bu en temel “evrelerini,” ve sonra aradaki o özgün “evrelerini” şimdi bir de 
Ay’ın bu çevresi (=10916 km) ile tam parallellik içinde açıkça görmeliyiz:    
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Yeni Ay   (=% 0 görünürlük); öyleyse, Ay çevresinin % 0 oranı:          0    
Artan Hilal      (=% 19 görünürlük); öyleyse, Ay çevresinin % 19 oranı:         2074.04  
Artan Hilal      (=% 38 görünürlük); öyleyse, Ay çevresinin % 38 oranı:         4148.08  
Đlk Çeyrek           (=% 50 görünürlük); öyleyse, Ay çevresinin % 50 oranı:         5458.00   
Artan Gibus     (=% 57 görünürlük); öyleyse, Ay çevresinin % 57 oranı:         6222.12  
Artan Gibus     (=% 76 görünürlük); öyleyse, Ay çevresinin % 76 oranı:         8296.76  
Tüm Ay        (=% 100 görünürlük); öyleyse, Ay çevresinin % 100 oranı:         10916.00  
Azalan Gibus     (=% 76 görünürlük); öyleyse, Ay çevresinin % 76 oranı:         8296.76  
Azalan Gibus     (=% 57 görünürlük); öyleyse, Ay çevresinin % 57 oranı:         6222.12  
Son Çeyrek            (=% 50 görünürlük); öyleyse, Ay çevresinin % 50 oranı:         5458.00  
Azalan Hilal    (=% 38 görünürlük); öyleyse, Ay çevresinin % 38 oranı:         4148.08  
Azalan Hilal    (=% 19 görünürlük); öyleyse, Ay çevresinin % 19 oranı:         2074.04   

  

0   2075   4148   5458   6222   8296   10916   8296   6222   5458   4148   2074                      

=19x… 
*Lütfen, burada dikkat edip görelim ki, yukarıdaki tüm bu verileri --her iki tarafta da-- temelde daima hep 
aynı basamakta tutarak böylece tam “yuvarlak rakamlar” haline getirmekteyiz, yine sadece bir istisna var: 
yukarıdaki bu veriyi: 2074.04 en başta “2075” olarak, en sonda ise “2074” olarak böylece tam “yuvarlak 
rakamlar” haline getirmekteyiz, yine Yüce Rabbimizin buradaki bu en özgün Takdiriyle. (=34/50 & 
28/68) (*O halde lütfen, burada dikkat edip şunu da mutlaka farkedelim ki, burada böylece bir önceki 
sayfada izlemiş olduğumuz o temel Prensiple --(böylece tam “zıt” anlamda olmak kaydıyla)-- tam paralel 
ve denk bir yaklaşımla hareket etmekteyiz.) O halde, bu açıdan yine bir önceki sayfada yer alan o ilk 
Tablomuzda (orada “sağ taraftan” saymaya başladığımızda) tam o altıncı verinin (=3476) sonunda,                   

ve de sonra tam o onikinci  verinin (=0) sonunda “19”  tam katı olan sonuçları en Mucizevi bir tarzda 
açıkça görebiliyoruz; ve yukarıdaki bu ikinci Tablomuzda (burada ise “sol taraftan” saymaya 
başladığımızda) yine tam o altıncı verinin (=8296) sonunda, ve de sonra yine tam o onikinci  verinin 
(=2074) sonunda “19”  tam katı olan sonuçları en Mucizevi bir tarzda yine açıkça görebiliyoruz, yine 
Yüce Rabbimizin burada da bu en Bilge ve mükemmel Takdiriyle (=54/49 & 51/49), en baştan beri!                                                   
Ve burada lütfen, dikkat edip şunu da bilelim ki, Ay’ın çapını (=3476.2 km) ve çevresini (=10916.8 km) 

en başta birbirine tam paralel olan bu tam yuvarlak rakamlar: 3476 km ve 10916 km olarak böylece                 
tam paralel ve denk bir tarzda hesaba almaktayız. (*Yukarıdaki bu muhteşem Tablolarda esas alınan 
bilimsel veriler “universetoday.com” sitesinden alınmıştır.) 
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resim kaynak: amusingplanet.com (Kabarmış Deniz & Alçalmış Deniz vakitlerinde Fundy Körfezi)       

 

11- Şüphesiz, o (deniz) suyu taştığı zaman (=burada şimdi böylece yeryüzünde “Kabarmış 
Deniz” vakitleri esnasında seviyesi yükselen tüm o (deniz) sularına dair de en özgün bir 
göndermedir böylece, en başta), Biz sizi o akıp giden (gemilerde) taşıdık;     
12- Ta ki (böylece) sizlere --işte, şimdi burada özellikle ve en başta, “19” kodlu o Tablolarda,            
o sol tarafta da, böylece-- bir Öğüt kılalım onu, ve kavrayışlı kulaklar --o sağ tarafta da,               
böylece-- kavrasın onu! (Kuran-Haber 69/11-12) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=şimdi böylece yukarıda 
anılan o “seviyesi yükselen Kabarmış deniz sularında” ve de bu vakitlerde orada “akıp giden 
gemilerde”), ve kendi bedenlerinde de göstereceğiz, ta ki bunun mutlak Gerçek olduğu onlara 
apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

----------             
Yeryüzündeki (sadece bazı istisnalar hariç) çoğu Kıyı bölgesinde, her Kameri günde temelde                            
iki “Kabarmış Deniz” (=Met) ve iki de “Alçalmış Deniz” (=Cezir) olayı gerçekleşmektedir.   
(lütfen, bu açıdan tekrar yukarıdaki resimlere bakınız.)   
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Ay, yeryüzündeki bu “Kabarma” (=Met) ve “Alçalma” (=Cezir) olaylarının gerçekleşmesinde 
temel faktördür, fakat Güneş de buna kayda değer etkilerde bulunmaktadır. Bir “Kameri Gün” 
(=yani Ayın her gün Dünya üzerinde tekrar tam o aynı noktada görülebilmesi için geçen süre)          
tam olarak: 24 saat 50 dakika 28 saniye’dir.          
Ondalık sayı olarak ise bu tam olarak: 1490.46666 dakika’dır. (kaynaklar: oceanservice.noaa. 
gov/education/kits/tides/tides01_intro.html & aa.quae.nl/en/antwoorden/tigd.html) 

O halde, yeryüzündeki (sadece bazı istisnalar hariç) çoğu Kıyı bölgesinde, her Kameri günde 
temelde iki “Kabarmış Deniz” (=Met) ve iki de “Alçalmış Deniz” (=Cezir) olayı gerçekleştiğine 
göre, bu toplam dört “Kabarma” ve “Alçalma” olaylarının arasındaki mesafe (teorik-plansal 
olarak, böyle en ideal/denk bir dağıtım altında), en baştan beri, Yüce Rabbimizin bu tam ve 
mükemmel Takdiriyle, böylece 1490.46666 / 4 = 372.61666 dakika’dır!    

 

Kabarmış Deniz         Kabarmış Deniz  

Alçalmış Deniz        Alçalmış Deniz   

372.61666      372.61666          
dakika arayla      dakika arayla 

  

O halde, şimdi bunları burada şöylece en özgün bir tarzda ard arda yazarsak: 

372.617  372.616 

=19x… 
*Lütfen, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak edelim ki, bunun ardından bunları temelde 
“Kabarmış Deniz – Alçalmış Deniz” ve sonra yine “Kabarmış Deniz – Alçalmış Deniz”               
en özgün sırasıyla da yazıp böylece hepsini en mükemmel “Simetrik bir Tarzda” da açıkça 
görebiliriz yine, Yüce Rabbimizin bu eşsiz Lütfuyla (=74/26-30), en baştan beri!     
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Bir Kameri Ay (=yani Yeni veya Tüm Ayın Dünya üzerinde her ay tekrar tam o aynı noktadan 
görülebilmesi için geçen süre) ortalama olarak: 29 gün 12 saat 44 dakika’dır.                              
Ondalık sayı olarak bu tam olarak: 708.73416 saat’tir.      
(kaynak: oceanservice.noaa.gov/facts/springtide.html & science.howstuffworks.com) 

O halde, böyle her Kameri Ay devresinde temelde iki “Ağır Kabarma” (=Tüm Ay ve Yeni Ay 
vakitlerinde), ve iki de “Hafif Kabarma” (=Đlk Çeyrek ve Son Çeyrek vakitlerinde) olayı 
gerçekleştiğine göre, bu toplam dört “Kabarma” ve “Alçalma” olaylarının arasındaki mesafe                 
(teorik-plansal olarak, böyle en ideal/denk bir dağıtım altında), burada da yine en baştan beri,                    
Yüce Rabbimizin bu tam ve mükemmel Takdiriyle, böylece 708.73416 / 4 = 177.18354 saat’tir.  

    

Tüm Ay           Yeni Ay  

    Yarım Ay            Yarım Ay 

  177.18354      177.18354           
saat arayla       saat arayla 

 

O halde, şimdi burada bunları yine şöylece en özgün bir tarzda ard arda yazarsak: 

177.183  177.182 

=19x… 
*Lütfen, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak edelim ki, bunun ardından bunları temelde 
“Tüm Ay – Yarım Ay” ve sonra yine “Yeni Ay – Yarım Ay” en özgün sırasıyla da yazıp böylece 
hepsini en mükemmel “Simetrik bir Tarzda” da açıkça görebiliriz yine, Yüce Rabbimizin bu 
eşsiz Lütfuyla (=74/26-30), en baştan beri!     
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----------              
Guinness Dünya Rekorlar Kitabı (1975) Burntcoat Head, Nova Scotia bölgesinin yeryüzündeki 
en yüksek “Deniz Kabarışlarına” tanık olduğunu şöylece onayladı: Yeryüzündeki en yüksek 
“Deniz Kabarmaları” Fundy Körfezinde gerçekleşmektedir. .... Minas Havzasında, Burntcoat 
Head, Nova Scotia bölgesi ortalama “Kabarış” olarak en yüksek 14.5 metre (47.5 fit) ve                 
maksimum “Kabarış” olarak en yüksek 16.3 metre (53.5 fit) olarak ölçülmüştür.                                             
(kaynak: en.wikipedia.org/wiki/Bay_of_Fundy)         
----------  

O halde, şimdi yukarıdaki bu 47.5 fit yüksekliği burada (tam olarak) metre hesabına çevirirsek:               
14.4780 metre çıkmaktadır. Öyleyse, bu demektir ki:  

Kabarmış Deniz         Kabarmış Deniz  

Alçalmış Deniz        Alçalmış Deniz 

    14.4780          14.4780      
metre farkıyla       metre farkıyla 

 

O halde, şimdi burada bunları yine şöylece en özgün bir tarzda ard arda yazarsak: 

14.478  14.478           

=19x… 
O halde, şimdi ikinci olarak, yukarıdaki bu 53.5 fit yüksekliği de burada (tam olarak) metre 
hesabına çevirirsek: 16.3068 metre çıkmaktadır. Öyleyse, bu demektir ki:  

Kabarmış Deniz         Kabarmış Deniz  

Alçalmış Deniz        Alçalmış Deniz 

    16.3068          16.3068      
metre farkıyla       metre farkıyla 
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O halde, şimdi burada bunları yine şöylece en özgün bir tarzda ard arda yazarsak:      

(*lütfen, dikkat edip açıkça görelim ki, bu en özgün tarzı daha önce 73. sayfadaki o ilk şıkta da  
aynen böylece kullanmıştık, Yüce Rabbimizin bu en Bilge ve mükemmel Takdiriyle, yine                  
böylece en başta.)   
 

16.307  16.306           

=19x… 
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 resim kaynak: ataxia.org.uk (“23”  çift, Đnsan Kromozomları) 

 

45- Ve şüphesiz, O (AL-LAH) yarattı o iki eşi: (işte), o erkeği ve o dişiyi,     
46- Bir damlacıktan (=yumurta hücresi), o vakit (bu damlacık) menilendiğinde (=sperm ile 
döllendiğinde). (Kuran-Haber 53/45-46) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda, ve kendi canlarında da  
(=şimdi böylece yukarıda anılan o “biri erkek ve biri dişi olmak üzere, o iki cinsiyetin”                           
bu en özgün yaratılışlarında da) göstereceğiz, ta ki bunun mutlak Gerçek olduğu onlara apaçık 
olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

 

O halde şimdi eğer, Yüce Rabbimiz tarafından böyle en Bilge ve kudretli bir şekilde,                     
insanda (=hem erkekte, hem de kadında tam eşit sayıda olarak böyle Harikulade bir tarzda) 
yaratılıp var edilmiş olan o “23” çift, kromozomları burada şöylece en özgün bir tarzda ard arda                  
açıkça görecek olursak:     
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Erkek Kromozomları          Kadın Kromozomları 

1         1       1         1       
2         2        2         2       
3         3        3         3       
4         4        4         4       
5         5        5         5       
6         6        6         6       
7         7        7         7       
8         8        8         8        
9         9        9         9       
10       10        10       10       
11       11        11       11       
12       12        12       12       
13       13        13       13       
14       14        14       14       
15       15        15       15       
16       16        16       16       
17       17        17       17       
18       18        18       18       
19       19        19       19       
20       20        20       20        
21       21        21       21       
22       22        22       22       

23-x    23-y     23-x    23-x     

 ________________           ________________ 

     =19x…           =19x… 
O halde şimdi eğer, Yüce Rabbimiz tarafından böyle en Bilge ve kudretli bir şekilde,                         
insanda (=hem erkekte, hem de kadında tam eşit sayıda olarak böyle Harikulade bir tarzda) 
yaratılıp var edilmiş olan bu “23” çift kromozomları aşağıda şimdi bir de böyle                                        
“46” tek kromozomlar olarak da yazıp şimdi bunları yine en özgün bir tarzda ard arda ve açıkça, 
bunun ardından, şöylece de görecek olursak:     
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 Erkek Kromozomları            Kadın Kromozomları 

2         1       2         1       
4         3        4         3       
6         5        6         5         
8         7       8         7      
10       9        10       9       
12       11        12       11       
14       13        14       13       
16       15        16       15        
18       17        18       17       
20       19        20       19       
22       21        22       21       

________________           ________________                                        

    =19x…                  =19x… 

24       23        24       23       
26       25        26       25         
28       27        28       27       
30       29       30       29      
32       31        32       31       
34       33        34       33       
36       35        36       35       
38       37        38       37       
40       39        40       39        
42       41        42       41       
44       43        44       43       

46-x    45-y     46-x    45-x     

________________                  ________________                    

    =19x…                  =19x… 
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*Lütfen, burada dikkat edip şunu açıkça idrak edelim ki, yukarıda --(içinde “23” çift Kromozom 

olarak (=yani 23 x “1”) böylece)-- görmüş olduğumuz o ilk Tablomuzda bundan da ötürü 

böylece --o sol tarafta & o sağ tarafta-- “1”er tane 19 tam katı olan sonuçlara mükemmel olarak 
tanık olabiliyoruz;              

bunun ardından, yukarıda --(içinde “46” tek Kromozom olarak (=yani 23 x “2”) böylece)-- 
görmüş olduğumuz o ikinci Tablomuzda ise bundan da ötürü böylece --o sol tarafta & o sağ                

tarafta-- “2”şer tane 19 tam katı olan sonuçlara --(orada tam 11inci, ve sonra tam 12inci sıraların 
sonlarında)-- mükemmel olarak tanık oluyoruz, Yüce Rabbimizin bu açıdan da yine en baştan 
beri en Güzel ve mükemmel bir şekilde takdir etmiş olduğu bu eşsiz Lütfuyla (95/4 = 74/30)! 
(*Lütfen, burada şunu da açıkça bilelim ki, yukarıdaki o ilk Tablomuzda da --(orada 14üncü ve sonra 9uncu sıraların 
sonlarında)-- 19 tam katı olan sonuçlara rastlayabiliyoruz, fakat bunda bu açıdan yukarıdaki gibi böyle herhangi bir 
mükemmel “sıra/düzen” asla söz konusu olmadığı için bunu orada böylece “iki kısım” halinde düşünmenin bu 
açıdan hiçbir anlamı olmadığından, bunun orada sadece “1”er tane 19 tam katı sonuçlar verecek şekilde “tek kısım” 
halinde idrak edilmesi en makul bakıştır.)              

 

*Ve lütfen, burada yine dikkat edip şunu da açıkça ve muhakkak görelim ki, yukarıdaki tüm bu 
erkek ve kadın kromozomlarında sadece o sonuncu çiftte bariz bir farklılık var (=yani orada 
bulunan o 45inci ve 46ıncı kromozomlar X ve Y şeklinde ise bu bir “erkek,” veya X ve X 
şeklinde ise bu bir “dişi” demektir. O halde, tüm bu kromozomların elbette en baştan beri                              
tek ve mutlak Yaratıcısı olan Yüce Rabbimizin bu durumu da zaten en evvelden beri yine 
böylece en Bilge ve mükemmel bir şekilde nasıl haber veriyor olduğuna tanık olmak için, 
yukarıdaki bu Ayetleri --(Ayet “numaralarına” özellikle dikkat ederek)-- şimdi bu bağlamda da 
tekrar açıkça görmeliyiz:            
==========             

45- Ve şüphesiz, O (AL-LAH) yarattı o iki eşi: (işte), o erkeği ve o dişiyi ,    

46- Bir damlacıktan (=yumurta hücresi), o vakit (bu damlacık) “menilendiğinde” (=“ tumna;” 

yani orada böylece sperm ile döllendiğinde)! (Kuran-Haber 53/45-46) 

O halde, işte oradaki o sperm hücresi bu “döllenme” anında       

Y kromozomu taşıyorsa,     veya X kromozomu taşıyorsa,      
çocuk orada böylece bir “erkek” olur:   çocuk orada böylece bir “dişi” olur: 

45-x    46-y         45-x    46-x 

(Kuran-Haber 53/45-46)             
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resim kaynak: healthtap.com (Kalp Atı şları ) 

 

37- Şüphesiz bunda, “kalbi” olan ve de --(şimdi böylece oradaki “kalp atışlarını” da)-- mutlak 
işitip  (böylece) tanık olacak olan kimseler için --“19” kodlu-- bir Öğüt (=Zikra ; 74/30-31) 
vardır! (Kuran-Haber 50/37) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda, ve kendi bedenlerinde de 
(=böylece yukarıda anılan o “kalpte” ve şimdi burada özellikle o “kalp atışlarında” da) 
göstereceğiz, ta ki bunun mutlak bir Gerçek olduğu onlara apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30) 

 

O halde, işte şimdi burada “insanların” belirli yaşlarda “(dakikada) azami/maksimum kalp atış 
sayılarını” tespit etmek için bakacağımız Bilimsel Formüller  şudur:       

“erkekler” için: (=Gellish Formülü:   207 – 0.70 X yaş)                         
“kadınlar” için: (=Gulati Formülü:     206 – 0.88 X yaş)                                               

(kaynaklar: ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20585008 & ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17468581)     

 

O halde, işte şimdi bu açıdan yukarıda gördüğümüz günümüzdeki bu en muteber                  
Bilimsel Formüllere göre, erkek ve kadınların belirli yaşlarda “(dakikada) azami/maksimum 
kalp atış sayıları,” en baştan beri, Yüce Rabbimizin bu en Bilge ve mükemmel Takdiriyle,                   

bilhassa şu en özgün yaşlarda böylece “19” tam katı verecek bir sayıya tam olarak 
ulaşabilmektedir:        
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       Erkekler için      Kadınlar için 

yaş: 23        yaş: 18            

(azami) kalp atışları : 190.90    (azami) kalp atışları : 190.16   

 

yaş: 51        yaş: 39        

(azami) kalp atışları : 171.30    (azami) kalp atışları : 171.68   

 

yaş: 78        yaş: 61       

(azami) kalp atışları : 152.40    (azami) kalp atışları : 152.32   

 

yaş: 105        yaş: 82       

(azami) kalp atışları : 133.50    (azami) kalp atışları : 133.84   

 

yaş: 132        yaş: 104       

(azami) kalp atışları : 114.60    (azami) kalp atışları : 114.48   

 

O halde, işte şimdi burada, yine en baştan beri Yüce Rabbimizin bu en Bilge ve mükemmel  
Takdiriyle (50/37 = 74/30 = 41/53), burada da yine En HARĐKULADE ve En FEVKALADE  
bir tarzda açıkça görebiliyoruz ki: 
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Erkekler için    Kadınlar için            Erkekler için    Kadınlar için                    

         belirli ya şlar          (azami) kalp atışları    

 

      23  18          190  190  

________________       ________________ 

=19x…                      =19x… 

      51  39          171  171   

      78  61          152  152    

    105  82           133  133    

    132  104           114  114   

________________       ________________ 

=19x…                      =19x… 

 

*Ve burada lütfen, şunu yine açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda yine bu konudaki 
bu en temel Ayetlerde yer alan Yüce Rabbimizin bu kesin Direktifi doğrultusunda (lütfen, bkz. 
birinci sayfada: 74/28-30) tüm o --(bir önceki sayfada yine o küçük rakamlarla belirtilmiş olan)--   
o “küsüratlar,” birbirlerine tam paralel ve denk bir tarzda, --o sol tarafta-- böylece doğrulukla  
hariç tutulup dışlanmış, ve --o sağ tarafta-- doğrulukla hariç tutulup elenmiş bulunmaktadırlar 
yine böylece, en baştan beri. (=74/28)    
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Ve lütfen, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıda böylece o                       
“(azami) kalp atışları ” sayısında tam olarak “(dakikada) “190” (=19x …) sayısıyla başlamış 
bulunmaktayız, çünki yukarıda uyguladığımız günümüzdeki bu en muteber “Bilimsel 
Formüllere” göre bundan önce --(1 yaşına kadar geri gidildiğinde bile, ne erkekler ne de 
kadınlar için)-- “(dakikada) “209” (=19x …) sayısına ulaşılamaz.       
Ve sonra, yukarıda bunun ardından böylece yine o “(azami) kalp atışları ” sayısında tam olarak 
“(dakikada) “114” (=19x …) sayısıyla bitirmiş bulunmaktayız, çünki yine yukarıda uyguladığımız 
günümüzdeki bu en muteber “Bilimsel Formüllere” göre bunun ardından --(ne erkekler, ne de 
kadınlar için)-- “(dakikada) “95” (=19x …) sayısına ulaşılamaz. (*Bu sayıya ulaşması için,                    
bir erkeğin “159” yaşına, ve bir kadının “126” yaşına girmiş olması gerekir, halbuki günümüzde 
yeryzünde yaşayan en yaşlı erkek “116” yaşında, ve en yaşlı kadın ise “122” yaşında,                             
Yüce Rabbimizin Takdiriyle, halihazırda çoktan beridir vefat etmiş bulunmaktadırlar. (kaynak: 
en.wikipedia.org/wiki/Oldest_people)   

(*Ve lütfen, şimdi burada yine yukarıdaki bu Ayette (=50/37) açıkça işaret edilmiş olduğu üzere, 
Yüce Rabbimiz tarafından, en baştan beri (erkek veya kadın) insan “kalbi” üzerinde, yine                   
böyle en Bilge ve mükemmel bir şekilde yaratılmış olan “19” kodlu, o en Muhteşem ve eşsiz 
Mucizeye” bu bağlamda tekrar tanık olmak için (=50/37), lütfen, şimdi o “Evrensel Muhteşem 
Mucizeler 1” dosyasında, sahife 55-57yi de muhakkak görmeliyiz yine, en başta.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muhteşem Mucizeler           85 
_____________________________________________________________________________________ 

 

            
r. kaynak: peregrine-foundation.ca (Ak Doğan)  r. kaynak: naturesbig4.com (Đbikli Kartal ) 

           
r. kaynak: carolinabirds.org (Gri Kumru )  r. kaynak: geography.wincoll.ac.uk (Kral Balıkçıl ) 

 

260- Hani Đbrahim: “Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster” demişti. (AL-LAH da ona): 
“Đnanmıyor musun?” deyince, (Đbrahim şöyle dedi): Hayır, (mutlak inandım Rabbim), ancak 
kalbimin (ziyadesiyle) tatmin olması için. (Bunun üzerine, AL-LAH da ona şöyle dedi):                   
Öyleyse, kuşlardan “dört” (çeşit) tut; onları kendine alıştır, sonra her yükseltinin üzerine 
onlardan bir “parça” (=burada örneğin: bir “üreme hücresi”) bırak, sonra da onları çağır.                                  
O --(üreme hücreleri)-- sana --(kendi yanında bulunan o diğer “karşıt/eş üreme hücreleriyle” 
birleşmek için)-- hızla akıp gelirler. Öyleyse, bil ki, şüphesiz AL-LAH --işte, şimdi burada 
özellikle ve en başta, “19” kodlu o Tablolarda da, o sol taraftan ötürü de, böylece-- en Üstün,            
ve --o sağ taraftan ötürü de, böylece-- en Bilge olandır! (Kuran-Haber 2/260) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece yukarıda anılan o 
en özgün “dört (çeşit) kuş” ve onların o en özgün “parça”larında (=“üreme hücrelerinde” de),                      
ve kendi bedenlerinde de göstereceğiz, ta ki bunun mutlak bir Gerçek olduğu onlara apaçık 
olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30) 
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Tüm kuş türlerinde bugüne kadar rastlanmış en yüksek kromozom sayısı 140’lar seviyesinde 
olup (=Gri Kumru kuşlarında azami/maksimum 142 olarak) tespit edilmiştir; en düşük 
kromozom sayısı da 40’lar seviyesinde (=Kaya Çulluk kuşlarında asgari/minimum 40 olarak) 
tespit edilmiştir. O halde, şimdi burada biz bu (en yüksek & en düşük) iki uçtan kaçınıp, burada 
böylece birbirine tam paralel ve denk bir tarzda, yüksek uçta 130’lar ve düşük uçta ise 50’ler 
seviyesinden --(ikisi dişi ve ikisi erkek olmak üzere; lütfen, bu hususta şimdi öncelikle mutlaka 
bkz. Kuran-Haber 51/49 & 42/11 & 6/38)-- en özgün “dört” çeşit “kuşu” alacağız, yukarıda  
Yüce Rabbimizin verdiği bu apaçık Đşaret (=2/260) üzere, burada böyle tastamam ve mükemmel 
bir dizilim/sıra içinde:    

1) Gerfalcon/Ak Doğan (=Falco Rusticolus) (dişi)         

Diploid Kromozom Sayıları: 52           
(=25 çift otozom Kromozomları + 1 çift cinsiyet Kromozomu: ZW mevcut)   

2) Crested Eagle/Đbikli Kartal  (=Morphnus Guianensis) (erkek)      

Diploid Kromozom Sayıları: 54           
(=26 çift otozom Kromozomları + 1 çift cinsiyet Kromozomu: ZZ mevcut)   

3) Grey Lourie/Gri Kumru  (=Corythaixoides Concolor) (dişi)        

Diploid Kromozom Sayıları: 136           
(=67 çift otozom Kromozomları + 1 çift cinsiyet Kromozomu: ZW mevcut)    

4) Kingfisher/Kral Balıkçıl (=Coraciiformes) (erkek)       

Diploid Kromozom Sayıları: 138           
(=68 çift otozom Kromozomları + 1 çift cinsiyet Kromozomu: ZZ mevcut)    

 

O halde, şimdi yine Yüce Rabbimizin yukarıdaki bu apaçık Đşareti (=2/260) üzere, yukarıdaki            
bu en özgün “dört” çeşit “kuştan” böylece birer en özgün “parça” (=“ cuz’en;” yani burada 
böylece birer “yumurta hücresi,” ve/veya birer “sperm hücresi”) alacağız (=2/260), ve bunları           
yine en baştan beri, Yüce Rabbimizin en Bilge ve kudretli bir şekilde yaratıp bahşetmiş olduğu,  
o en özgün Kromozom sayılarıyla şöylece göreceğiz:  
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Bir yumurta, veya sperm hücresinin           
Kromozom Sayıları 

Ak Doğan (dişi)      25 otozom Kromozomları           
           1 cinsiyet Kromozomu: W   

K. Kartal  (erkek)     26 otozom Kromozomları           
           1 cinsiyet Kromozomu: Z   

Gri Kumru  (dişi)     67 otozom Kromozomları           
           1 cinsiyet Kromozomu: W           

K. Balıkçıl (erkek)     68 otozom Kromozomları           
           1 cinsiyet Kromozomu: Z    

      _____________ 

      190 
Ve şimdi onları böylece çağıracağız (=ed’uhunne), ve onlar da Yüce Rabbimizin izni ve Emriyle 
(=2/260) aşağıdaki bu “karşıt/eş üreme hücreleriyle” birleşmek üzere derhal akıp gelecekler:   

Bir yumurta, veya sperm hücresinin       
Kromozom Sayıları 

          25 otozom Kromozomları        Ak Doğan (erkek)    
         1 cinsiyet Kromozomu: Z   

           26 otozom Kromozomları        K. Kartal  (dişi)           
           1 cinsiyet Kromozomu: Z   

        67 otozom Kromozomları        Gri Kumru  (erkek)   
       1 cinsiyet Kromozomu: Z           

           68 otozom Kromozomları        K. Balıkçıl (dişi)        
            1 cinsiyet Kromozomu: Z    

                      _____________             
  190 
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O halde, işte şimdi aşağıda bu en özgün “dört” çeşit “kuş,” Yüce Rabbimizin Emriyle (=2/260), 
işte burada artık böylece hayat verilmiş (=lütfen, bu bağlamda şimdi mutlaka bkz. Kuran-Haber 
2/28 & 6/38) olarak bu dünyaya böylece en özgün ve Mucizevi bir tarzda gelmiş olacaklardır:     

Bir normal (kuş) hücresinin           
Kromozom Sayıları 

Ak Doğan (dişi)      50 otozom Kromozomları      
             2 cinsiyet Kromozomu: WZ   

K. Kartal  (erkek)     52 otozom Kromozomları      
             2 cinsiyet Kromozomu: ZZ   

Gri Kumru  (dişi)         134 otozom Kromozomları      
           2 cinsiyet Kromozomu: WZ           

K. Balıkçıl (erkek)     136 otozom Kromozomları      
           2 cinsiyet Kromozomu: ZZ    

               _____________ 

                            380   =19x…   
O halde, burada mutlaka şunu da açıkça bilmeliyiz ki, Yüce Rabbimiz burada böylece                      
hayat vermiş olduğu tüm bu canlılara (6/38) ve de en başta böylece Đnsanlara (2/28) ahirette 
yine onların buradaki parmak uçlarına varıncaya kadar, ve böylelikle yine (harfi harfine)  
temelde buradaki aynı Kromozomları ve DNA şifreleri altında (o halde, bu hususta lütfen, şimdi 
öncelikle mutlaka bkz. Kuran-Haber 75/3-4 & 6/38) böylece orada da tekrar hayat vermiş 
olacaktır, o vakit şimdi burada hiç bilemediğimiz böyle “yepyeni bir Yaratış tekniği” kullanarak. 
(O halde, bu hususta lütfen, şimdi öncelikle mutlaka bkz. Kuran-Haber 56/60-62)  

(*Yukarıdaki bu muhteşem Tablolarda esas alınan bilimsel veriler “ararajuba.org.br/sbo/ararajuba/artigos/ 
Volume111/ara111art6.pdf” & “plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0070071”                
sitelerinden alınmıştır.) 
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resim kaynak: health.howstuffworks.com (Dirili ş) 

 

259- … Bunun üzerine, AL-LAH onu “yüz sene” (için) öldürdü, sonra (orada) onu diriltti.                  
Ve (AL-LAH ona) dedi: Ne kadar süre (burada) kaldın? O dedi: Ben (burada) bir gün, veya 
günün azıcık bir kısmı kadar kaldım! (AL-LAH ona) dedi: Hayır, “yüz sene” kaldın!                  
Öyleyse, (şimdi) o yiyeceğine ve içeceğine bir bak; hiç bozulmamış. Ve o eşeğine de bir bak                     
--(hiç çürümemiş)! Ve Biz seni (tüm) insanlık için --(burada şimdi hem de böylece yine en başta 
ve özellikle “19” kodlu; 74/30 matematiksel)-- bir “Đşaret” kılacağız! …… (Kuran-Haber 2/259)   

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda, ve kendi canlarında da  
(=böylece yukarıda anılan o kimsenin böylelikle tam “yüz sene” sonraki bu “diriltiliş”                    
olayında da) göstereceğiz, ta ki bunun mutlak bir Gerçek olduğu onlara apaçık olsun!                  
(Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30) 

 

O halde, şimdi burada öncelikle yukarıdaki bu kimsenin Yüce Rabbimiz tarafından aslen böylece 
Milattan önce 2000 -- 1901 yılları arasında (=yani böylelikle hem de içinde bu açıdan tüm bu               
en özgün yılları da 1999, 1998, … … 1902, 1901 orada böylece ve özellikle kapsamış olacak 
şekilde)-- “ölü” bırakılıp sonunda orada Yüce Rabbimiz tarafından böylece tekrar “diriltilmiş” 
olduğunu düşünerek hareket edelim.   

O halde, böyle en spesifik bir “YüzYıl” içinde, temelde böylece: 

100 x “365” = 36500 gün            
ve artı              
1 x “25” = 25 gün (=bu spesifik “YüzYıl” içinde vuku bulmuş olan o toplam “25” artık Yıldan:               
365 + “1” böylece gelmiş olan 25 artık gün sayısıdır bu.)  
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O halde, şimdi yukarıdaki bu artık günleri  (=25) ve bu ana günleri (=36500) burada böyle                      
en özgün bir tarzda yazacak olursak, görüyoruz ki bu kimse, Yüce Rabbimizin bu en Bilge ve 
mükemmel Emriyle, orada böylece en Mucizevi bir tarzda toplam:   

25   36500       25   36500       
Gündüz    Gündüz      Gece        Gece   

=19x…                =19x… 

boyunca kalmış bulunmaktadır (=74/30), en baştan beri! 

 

*Lütfen, burada dikkat edip şunu açıkça idrak edelim ki, yukarıdaki bu kimse oradaki bu özel 
kalış süresini böyle en özgün bir tarzda orada (=2/259) böylece:                       
“bir gün, veya bir günün azıcık bir kısmı” (=yevmen, ev bade yevmin) şeklinde tarif ettiği için,   
--(ve Kuran-Haberin orjinal Arapça metni esasen daima sağdan sola doğru okunduğu için)-- 
böylece o küçük/ek “bir günün azıcık bir kısmı” (=bade yevmin) ifadesi orada aslen sol tarafta, 
ve o büyük/esas “bir gün” (=yevmen) ifadesi ise sağ tarafta kaldığı için,      
yukarıda böylece şimdi o gerçek kalış süresinde de o küçük/ek artık günleri  (=25                                        
o küçük/ek “bir günün azıcık bir kısmı” ifadesinin tam paraleli olarak düşünerek) öncelikle                 
o sol tarafa, ve o büyük/esas ana günleri (=36500                                                                                               
o büyük/esas “bir gün” ifadesinin tam paraleli olarak düşünerek) o sağ tarafa böylece doğrulukla 
yerleştirmemiz bu açıdan da en baştan beri böylece mümkün ve de en makul kılınmış olmaktadır, 
Yüce Rabbimizin bu en Bilge ve mükemmel Takdiriyle (=74/30), en evvelden beri!       
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resim kaynak: all-free-download.com (Hasat Vakti) 

 

261- Mallarını AL-LAH yolunda harcayanların örneği “yedi” başak bitiren, ve herbir başakta  
“yüz” tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Ve AL-LAH, dilediğine de iki kat arttırır.   
Çünki AL-LAH --işte, şimdi burada özellikle ve en başta, “19” kodlu o Tablolarda da, o sol 
taraftan ötürü de, böylece-- en Cömerttir, --o sağ taraftan ötürü de, böylece-- en Bilendir! 
(Kuran-Haber 2/261) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece yukarıda anılan             
o “yedi başak” ve o herbir başaktaki o “yüz tane” örneğinde), ve kendi canlarında da  
göstereceğiz, ta ki bunun mutlak bir Gerçek olduğu onlara apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30) 

 

O halde, şimdi yukarıdaki bu “7” başak ve bu herbir başakta, yine Yüce Rabbimiz tarafından 
böylece en özel bir tarzda yaratılıp lutfedilmiş olan o “100er” taneyi şimdi böyle en özgün bir 
tarzda açıkça ve ard arda görelim:  
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o sol taraf için:  

100   100   100   100   100   100   100      7                      

  tane     tane      tane       tane       tane        tane       tane      başak  

=19x…   

 o sağ taraf için:  

100   100   100   100   100   100   100      7  

  tane      tane      tane       tane       tane        tane       tane      başak  

                            =19x…   

*Lütfen, burada dikkat edip şunu açıkça idrak edelim ki, yukarıdaki bu “yedi başak” (=seba 
senabile) ve bu herbir başakta, yine Yüce Rabbimiz tarafından böylece en özel bir tarzda 
yaratılıp lutfedilmiş olan o “yüzer” tane (=mietu habbetin) ifadeleri (=2/261)                                     
--(Kuran-Haberin orjinal Arapça metni esasen daima sağdan sola doğru okunduğu için)--  
böylece yukarıda da yine önce o “100er” tane” (=mietu habbetin) ifadesi orada aslen sol tarafta, 

ve o “7 başak” (=seba senabile) ifadesi ise o sağ tarafta okunacak şekilde durduğu için,             
yine yukarıda da bunları bu en özgün tarzda böylece doğrulukla yerleştirmemiz bu açıdan da                        
en baştan beri yine böylece mümkün ve de en makul kılınmış olmaktadır, burada da yine               
Yüce Rabbimizin bu en Bilge ve mükemmel Takdiriyle (=74/30), en evvelden beri!   
Fakat burada bunun ardından şunu da muhakkak açıkça bilip idrak etmeliyiz ki, bunun akabinde  
yapmış olduğumuz tüm “Matematik Đşlemler,” her seferinde, esasen ve daima elbette böylece                 
--Matematik Dilinde, zaten normal olarak-- hep ve özellikle “soldan Sağa doğru” olacak şekilde 
hesap edilmektedir, yine Yüce Rabbimizin bu en Bilge ve mükemmel Emriyle (=Kuran-Haber 
57/12 = 66/8) böylece, en baştan beri!          
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resim kaynak: ww2.valdosta.edu (Gün Doğumu) 

 

41- Zekeriyya (şöyle) dedi: Rabbim, (ne olur) bana bir işaret ver. (AL-LAH ona) şöyle dedi:                 
O halde, senin “Đşaretin” insanlara “üç gün” (boyunca) konuşmamandır, sadece işaret/sinyal                  
--(dili kullanabilirsin). Öyleyse, (haydi) Rabbini çokça an; ve (O’NU) yücelt akşam ve sabah!                   
(Kuran-Haber 3/41) 

10- Zekeriyya (şöyle) dedi: Rabbim, (ne olur) bana bir işaret ver. (AL-LAH ona) şöyle dedi:                 
O halde, senin “Đşaretin” insanlara tam “üç gece” (boyunca) konuşmamandır!     
11- Ve bunun ardından, (Zekeriyya) mihraptan halkının önüne çıktı, ve onlara şöyle işaret etti:                  
(Öyleyse, haydi Rabbinizi) yüceltin sabah ve akşam! (Kuran-Haber 19/10-11) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda, ve kendi canlarında da  
(=böylece yukarıdaki Ayetlerde anılan hz. Zekeriyyanın, Yüce AL-LAHın Emriyle, orada                           
o “üç gün” ve “üç gece” sürmüş olan o sükut orucunda da) göstereceğiz, ta ki bunun mutlak bir 
Gerçek olduğu onlara apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30) 

 

O halde, şimdi yukarıdaki bu en özgün “üç günü” ve “üç geceyi” --(burada şimdi yukarıdaki         
bu Ayetin sonunda (=3/41) Yüce Rabbimiz tarafından en Bilge ve hikmetli bir tarzda                   
böylece apaçık işaret edilmiş olunduğu üzere, önce “akşamdan” = yani burada öncelikle             
“Gece” ile başlayarak) şöyle açıkça görelim:    
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   Birinci Gün        Đkinci Gün               Üçüncü Gün 

 1      12        1       12            1      12        1       12            1      12        1        12   
Gece       saat       Gündüz        saat               Gece         saat       Gündüz       saat                Gece        saat       Gündüz         saat               

=19x…   

O halde, şimdi yukarıdaki bu en özgün “üç günü” ve “üç geceyi” --(burada şimdi yukarıdaki         
bu Ayetin sonunda (=19/11) Yüce Rabbimiz tarafından en Bilge ve hikmetli bir tarzda                   
böylece apaçık işaret ettirilmiş olunduğu üzere, bu kez de önce “sabahtan” = yani burada 
öncelikle “Gündüz” ile başlayarak) şöyle açıkça görelim:    

   Birinci Gün        Đkinci Gün               Üçüncü Gün 

12       1       12       1              12       1       12       1               12      1       12       1    
saat     Gündüz       saat      Gece            saat      Gündüz      saat     Gece              saat     Gündüz      saat      Gece                

=19x…   

*Lütfen, burada dikkat edip şunu açıkça idrak edelim ki, Yüce Rabbimiz kulu hz. Zekeriyyaya 
(üzerine Selam olsun) yukarıdaki bu “üç günlük” sükut orucuna ya “akşam ve sabah,” veya da 
“sabah ve akşam” olarak sayarak başlamasına da orada böylece özellikle izin vermiş olarak                
(=3/41 & 19/11) en Bilge ve hikmetli bir şekilde şimdi bize yukarıdaki “19” kodlu, bu                         
en Muhteşem ve eşsiz “Simetrik Mucizelerini ” (=74/26-31) --(yukarıda halihazırda açıkça tanık 
olduğumuz üzere)-- böylece bu her iki şekilde de böyle TAM ve MÜKEMMEL olarak ard arda 
göstermeyi de açıkça ve özellikle irade etmiş olmaktadır böylece, en baştan beri (=41/53)!   

*Ve lütfen, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak edelim ki, yukarıda hem “gece” hem de 
“gündüz” vakitleri için sabit ve eşit olarak hep “12” şer saat yerleştirdik, çünki Yüce Rabbimizin 
Emriyle orada kulu hz. Đsa (üzerine Selam olsun) o vakit --(yukarıda anılan hz. Zekeriyya ve 
oğlu hz. Yahya dönemleri içinde)-- bunu aynen böylece işaret edip haber vermiştir, en başta.                  
(O halde, bu hususta lütfen, şimdi en başta bkz. Kuran-Haber 5/46-47 = Đncil-Yuhanna 11/9)   
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                          resim kaynak: earthsky.org (Saf  Renkler) 

 

22- Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin ve “renklerinizin” çeşitli olması, O'NUN 
Đşaretlerindendir ! Şüphesiz bunda, bilenler için gerçekten (matematiksel) “Đşaretler” vardır! 
(Kuran-Haber 30/22) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda, ve kendi canlarında da  
(=böylece yukarıda anılan tüm o “renklerde” de) göstereceğiz, ta ki bunun mutlak bir Gerçek 
olduğu onlara apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30) 

 

----------            
Görünür Spektrum’da sadece ve tümüyle “tek bir dalga boyu” içeren renklere “Saf Renkler” 
denilir. Bu “Saf Renkler” --en kısa dalga boyundan en uzun dalga boyuna doğru-- şöyle 
sıralanır:                 
=mor, (400 nm’lik dalga boyuna sahiptir)          
=mavi, (475 nm’lik dalga boyuna sahiptir)          
=yeşil , (510 nm’lik dalga boyuna sahiptir)         
=sarı, (570 nm’lik dalga boyuna sahiptir)         
=turuncu , (590 nm’lik dalga boyuna sahiptir)        
=kırmızı , (650 nm’lik dalga boyuna sahiptir)         
(kaynak: “science-edu.larc.nasa.gov/EDDOCS/Wavelengths_for_Colors.html”)     
----------  
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O halde, şimdi yukarıdaki tüm bu “Saf Renkleri” burada en özgün bir tarzda şöylece ve                
açıkça görelim:  

             Dalga boyu (nm)        Dalga boyu (nm) 

Mor   399            510   Yeşil    

Mavi   475            589   Turuncu 

Sarı   570            649   Kırmızı  

                  __________      __________ 

   =19x…  =19x…   

 

*Lütfen, burada dikkat edip şunu açıkça bilelim ki, yukarıdaki tüm bu “Saf Renklerin”                      
herbirinin tam ve kesin olarak kaç (nm) dalga boyunda başladığına (ve/veya bittiğine) dair                 
çok kesin ve mutlak bir “Bilimsel Mutabakat” henüz mevcut değildir. Fakat yukarıda Bilimsel 
açıdan dünya çapında böyle ciddi ve saygın bir kuruluşun (=Nasa) ve bunların bu konudaki      
bu en temel gözlem ve tespitlerinin bize yukarıda tanık olduğumuz “19” kodlu, bu en Muhteşem 
ve eşsiz “Simetrik Mucizeyi” böylece ve açıkça işaret etmiş olması burada asla inkar edilemez 
olan fevkalade bir olaydır.    

*Lütfen, burada dikkat edip şunu da açıkça görmeliyiz ki, yukarıdaki bu muhteşem Tablomuzda 
tüm o değerler --o sol tarafta & o sağ tarafta-- (yukarıdan aşağıya doğru gidildiğinde, her iki 
tarafta da) küçükten büyüğe doğru dizilmektedir; ve sonra o sağ taraftaki tüm o değerlerin herbiri                           
o sol taraftaki değerlerin o herbirinden mutlak daha büyüktürler. Ve şimdi böylece yukarıda yer 
alan o en özgün üç sıranın herbirinde sadece tek bir rengin dalga boyu yukarıdaki o kaynakta yer 
alan verilerden sadece (=eksi 1) değer verilerek yazılmaktadır; yani                                   
o ilk sırada: Mor , 400 nm yerine (eksi 1) = 399 nm         
o ikinci sırada: Turuncu , 590 nm yerine (eksi 1) = 589 nm          
o üçüncü sırada: Kırmızı , 650 nm yerine (eksi 1) = 649 nm        
olarak yazılmış bulunmaktadır, böyle tam paralel ve mutlak bütünleyici bir tarzda, en başta.      
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resim kaynak: ww1.prweb.com (Muazzam Bir Gece) 

  

1- Şüphesiz, Biz onu Ölçü Gecesinde indirdik.        
2- Ve sana ne bildirdi nedir o Ölçü Gecesi?          
3- Ölçü Gecesi “bin aydan” (dahi) daha hayırlıdır.          
4- (Çünki) onda o Ruh (=Cebrail) ve Melekler RAB’LERĐNĐN izniyle inerler, (O’NA ait)               
her Emir ile.              
5- Bir esenliktir o (Ölçü Gecesi), ta ki tan yeri ağarıncaya kadar! (Kuran-Haber 97/1-5) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece yukarıda anılan ve 
özellikle o “bin aydan” dahi daha hayırlı olan o Ölçü Gecesinde), ve kendi canlarında da  
göstereceğiz, ta ki bunun mutlak bir Gerçek olduğu onlara apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30) 

 

O halde, burada şimdi ilk olarak açıkça görmeliyiz ki, yukarıdaki bu en özgün “1000 ay” böylece 
1000 / 12 = 83.3333 yıla denktir. Öyleyse, şimdi yine bu 2014 yılını (=çünki  bu Yıl şimdi içinde 
bulunduğumuz bu en kritik ve önemli Üçüncü ve Son Günün/Binyılın (=2001den 3000e) 
böylece “19” tam katı bir sonuç veren (=19 x 106) en kritik ve temel ilk Yılı olma özelliği de 
taşımaktadır, en başta)-- bu açıdan başlangıç noktası alalım. O halde, şimdi --(bu 2014 yılının 
Ocak ayının ilk gününden saymaya başlayarak)-- böylece tam “1000 ay” sonraya gidince,               
2097 yılının Mayıs ayının o ilk günlerine ulaşmaktayız.      
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O halde, şimdi yukarıdaki bu “83.3333 yıl” içinde böylece:        
83.3333 X 365 = 30416.545 gün            
ve artı               
21 gün              
(=gelecek bu 80 küsür yıllık dönem içinde, inşaAL-LAH, böylece vuku bulmuş olacak (366 
günlük) o toplam “21” artık Yıldan gelmiş olacak olan o 21 gün)  

O halde, önümüzdeki bu en özgün “1000 ayda” böylece toplam:      
30416.545 gün  +  21 gün  = 30437.545 gün mevcut olmuş olacaktır, Yüce Rabbimiz dilerse.   

Ve Yüce Rabbimiz yukarıda halihazırda yine en Bilge ve hikmetli bir tarzda bu en özgün                        
Ölçü Gecesinin o “1000 aydan” dahi “daha hayırlı”  olacağını da en baştan beri böylece ve 
özellikle vurgulamış olduğundan ötürü (=97/3), şimdi yukarıdaki bu sonucu 30437.545 gün 
burada derhal bir üst basamağa çıkararak tam “yuvarlak rakam” halinde mutlak olarak                  
şöylece yazabiliriz: 30438 gün!        

O halde, işte artık bu açıdan böyle en Mübarek bir “Ölçü Gecesi” (=97/3) artık böylece                      
tam olarak --(en azından)--    

   30438 gündüz     30438 gece 

     =19x…      =19x…   

durmaksızın yapılacak bir ibadete ve bundan ötürü kazanılabilecek büyük “hayır ve sevaba” 
denk gelebilecektir, Yüce Rabbimizin bu eşsiz Lütfuyla! (=97/3) 

*O halde, şimdi burada hz. Cebrailin (üzerine Selam olsun) tüm o Meleklerle birlikte 
RAB’LERĐNĐN izniyle ve böylece O’NA ait her Emirle --(burada böylece en başta ve özellikle, 
“Matematiksel Đlimle”)-- böylelikle nasıl inmiş olduklarına (=97/3-5) açıkça tanık olmak için, 
lütfen, şimdi o “Görkemli Bir Mucize” dosyasında, sayfa 8, ve sonra o “Şaheser Bir Mucize 1” 
dosyasında, sayfa 16yı da muhakkak görmeliyiz bu bağlamda, en başta. Ve akabinde, oradaki 
tüm bu “19” kodlu, en Muhteşem ve eşsiz “Simetrik Mucizeleri ” (=74/26-31) yürekten tasdik 
edip bunlar üzerinde böylelikle erdemlice çalışarak (=32/15-17) yukarıda Yüce Rabbimiz 
tarafından vadedilmiş olan bu en Mübarek “Ölçü Gecesine” (=97/3) ve bunda böylece 
kazanılabilecek bu büyük Ödüllere (=97/1-3) artık böylelikle kavuşabilmek için tüm gücümüzle 
gayret etmeliyiz böylece, en başta (25/63-76 = 74/26-31 = 97/1-5)!      
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resim kaynak: aglobalworld.com (Miladi Takvim ) 

 

1- “Kureyşi” (=burada böylece hz. Muhammedin (üzerine Selam olsun) ve dolayısıyla, şimdi 
onun uzun zamandır beklenen ve özlenen Mehdi torunu olan bu “Misak Elçisi/MESAJI nın”            
en yakın ve ilk destekçileri olacak olan tüm o inananlar “Toplumuna” dair de en özgün bir 
göndermedir böylece, en başta; 62/2-4 & 12/108) bir araya getirip (kalplerini) ısındırdığı için,                       
2- Onları --işte, şimdi burada özellikle ve en başta, “19” kodlu o Tablolarda da, o sol tarafta--            
o “ilkbahar/yaz” (=elşitai), ve --o sağ tarafta da-- o “sonbahar/kış” (=elsayfi) mevsimlerinde 
biraraya getirip (kalplerini) ısındırdığı için,          
3- (O halde, haydi) bu “Evin” RABBĐNE hizmet/kulluk etsinler (=bu mübarek “Evin,”                                 
içinde bulunduğumuz bu Son Günde/Çağda, Yüce AL-LAHın Emriyle, artık böylece inşa 
edilmiş olacağı bu mübarek “Beldeyi” tekrar görmek için, lütfen, şimdi tekrar muhakkak bkz.                      
sayfa: 52-54)              
4- Ki O (AL-LAH) kendilerini (her daim böylece) açlıktan (kurtarıp) doyuran, ve korkudan 
(kurtarıp) güvene çıkarandır. (Kuran-Haber 106/1-4) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece yukarıda anılan            
o en özgün “ilkbahar/yaz” ve o “sonbahar/kış” mevsimlerinde), ve kendi canlarında da  
göstereceğiz, ta ki bunun mutlak bir Gerçek olduğu onlara apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30) 

  

O halde, şimdi burada ilk olarak, Yüce Rabbimizin bu Emriyle (=17/12, *bu açıdan bu en önemli 
ve temel Ayeti şimdi bu bağlamda da tekrar görüp açıkça idrak etmek için, lütfen, şimdi 
muhakkak en başta tekrar bkz. sahife: 33), tüm bir Yıl için/içinde böylece, en evvelden beri,                           
takdir edilip mevcut kılınmış olan tüm o Ayları birer birer ve açıkça görelim: 
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Ocak   (31 gün sürer)       Ocak   (31 gün sürer)    

Şubat   (28 gün sürer)      Şubat   (29 gün sürer)  
Mart   (31 gün sürer)      Mart   (31 gün sürer)  
Nisan   (30 gün sürer)      Nisan   (30 gün sürer)  
Mayıs   (31 gün sürer)      Mayıs   (31 gün sürer)   

       =19x…  

Haziran (30 gün sürer)      Haziran (30 gün sürer)  
Temmuz (31 gün sürer)      Temmuz (31 gün sürer)  
Ağustos  (31 gün sürer)       Ağustos  (31 gün sürer)   
Eylül   (30 gün sürer)       Eylül   (30 gün sürer)   
Ekim   (31 gün sürer)       Ekim   (31 gün sürer)   

=19x…           

Kasım  (30 gün sürer)       Kasım  (30 gün sürer)  
Aralık   (31 gün sürer)       Aralık  (31 gün sürer) 

 

*Lütfen, burada dikkat edip açıkça görelim ki, yukarıda o sol tarafta yer alan --(Şubat ayının 

“28” gün sürdüğü)-- böyle Normal bir Yılda sadece 10. Ayın (=Ekim) sonunda “19”  tam katı 
olan bir sonuca böylece mükemmel olarak tanık oluyoruz (=toplam 304 gün: 19x…);    

yukarıda o sağ tarafta yer alan --(Şubat ayının “29” gün sürdüğü)-- böyle Artık bir Yılda ise   

sadece 5. Ayın (=Mayıs) sonunda “19”  tam katı olan bir sonuca böylece mükemmel olarak  
tanık oluyoruz (=toplam 152 gün: 19x…), Yüce Rabbimizin bu en Bilge ve mükemmel Takdiriyle 
(=17/12), en baştan beri! (*O halde, burada lütfen, ayrıca yukarıdaki şu özelliği de muhakkak 
farkedelim: 10 / 5 = “2”    ve   304 / 152 = “2” )     

O halde, şimdi burada tüm o “ilkbahar/yaz” ve de o “sonbahar/kış” aylarını (=106/2)   

ilkin --(Şubat ayının “28” gün sürdüğü)-- böyle Normal bir Yıl,        

ve ardından --(Şubat ayının “29” gün sürdüğü)-- böyle Artık bir Yıl için, açıkça görelim:  
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* Normal bir Yıl içinde “sonbahar/kış” Ayları: 

  1. Ay    2. Ay                   3. Ay            10. Ay             11. Ay             12. Ay 

 Ocak                Şubat              Mart             Ekim               Kasım                Aralık       

 31       28     31  31              30      31         
gün     gün    gün            gün            gün                 gün 

=19x…    

* Normal bir Yıl içinde “ilkbahar/yaz” Ayları: 

   7. Ay   8. Ay                      9. Ay                  4. Ay                5. Ay              6. Ay 

Temmuz        Ağustos              Eylül              Nisan             Mayıs             Haziran      

 31      31     30    30               31    30         
gün    gün    gün              gün             gün               gün 

=19x…    

*Lütfen, burada dikkat edip şunu açıkça idrak edelim ki, “Đlkbahar Noktası” (=Spring Equinox)                                    
--(şimdi özellikle burada Yüce Rabbimiz tarafından bu açıdan böylece seçilip tayin edilmiş olan                             
bu açıdan bu “en önemli Beldenin” de böylece içinde yer aldığı bu “Kuzey yarımkürede;” bunun için 
lütfen, şimdi öncelikle tekrar bkz. sayfa 52-54)-- Yüce Rabbimizin Takdiriyle, her Yıl Mart ayının 
(ortalarında) 20. günü civarında gerçekleştiği için, bu Mart ayını böylece yukarıda Normal bir Yıl içinde 
“sonbahar/kış” ayları içinde, ve bir sonraki sayfada göreceğimiz gibi, Artık bir Yıl içinde ise 
“ilkbahar/yaz” ayları içinde yerleştirebilmemiz böylece gayet mümkün ve makul kılınmış olmaktadır, 
Yüce Rabbimiz tarafından, böylelikle en baştan beri.         
Ve bunun ardından, yine aynı şekilde, “Sonbahar Noktası” (=Autumn Equinox), Yüce Rabbimizin 
Takdiriyle, her Yıl Eylül ayının (ortalarında) 22. günü civarında gerçekleştiği için, bu Eylül ayını böylece 
yukarıda Normal bir Yıl içinde “ilkbahar/yaz” ayları içinde, ve bir sonraki sayfada göreceğimiz gibi, 
Artık bir Yıl içinde ise “sonbahar/kış” ayları içinde yerleştirebilmemiz böylece yine gayet mümkün ve 
makul kılınmış olmaktadır, Yüce Rabbimiz tarafından, böylelikle en baştan beri. (17/12 = 54/49)  
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* Artık bir Yıl içinde “sonbahar/kış” Ayları: 

 1. Ay               10. Ay               12. Ay              2. Ay           9. Ay         11. Ay 

 Ocak              Ekim             Aralık              Şubat             Eylül               Kasım       

 31     31             31             29                 30            30       
gün   gün            gün            gün               gün            gün 

=19x…    

* Artık bir Yıl içinde “ilkbahar/yaz” Ayları: 

 5. Ay  4. Ay                    8. Ay               7. Ay            3. Ay            6. Ay 

Mayıs             Nisan             Ağustos          Temmuz          Mart               Haziran       

 31    30    31    31             31             30         
gün  gün   gün              gün           gün             gün 

=19x…    

 

*Lütfen, burada dikkat edip açıkça idrak edelim ki, Yüce Rabbimiz şimdi böylece bu “Misak 
Elçisi/MESAJI” ve tüm Đnananlar üzerine (=12/108 & 21/107-108) yukarıda böylece lutfetmiş 
olduğu bu En HARĐKULADE  ve En FEVKALADE  Mucizelerle artık böylelikle her daim 
temelde “Güneş Takvimini” esas kılmış olmaktadır. (O halde, bu hususta lütfen, şimdi bu                      
en temel Ayetleri (17/12 = 74/30 = 41/53) tekrar muhakkak açıkça görmeliyiz bu bağlamda da, 
sayfa 33te,  en başta). Ve Yüce Rabbimiz bu “Ay Takvimlerini” ise (=10/5 & 5/68) özellikle bu                        
Đsrail Oğullarına (=Yahudiler) ve Đsmail Oğullarına (=Suudi Araplar) böylece onaylamış ve               
temelde her daim böylelikle esas kılmaya devam etmiş olmaktadır. (*Bunu ilerideki sayfalarda 
en açık ve dosdoğru bir şekilde tekrar göreceğiz, inşaAL-LAH.)     
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resim kaynak: solarsystem.nasa.gov (Güneş ve Ay) 

5- Güneş ve Ay (=yani bunların hem kendi eksenleri etrafında, ve/veya yörüngelerinde 
sergiledikleri tüm hareketleri) --yine özellikle ve en başta “19” kodlu; 74/30 böyle-- bir Hesap 
ile/üzere --(yaratılmıştır)! (Kuran-Haber 55/5) 

12- Ve Biz o geceyi ve gündüzü iki Đşaret kıldık; ve (sonra) o gecenin Đşaretini (=Ay) 
sönük/zayıf kıldık, ve o gündüzün Đşaretini (=Güneş) gösterici/güçlü kıldık, ta ki Rabbinizden bir 
lütuf arayasınız, ve --(özellikle ve en başta, şimdi bu gösterici/güçlü kılınmış Đşaret olan 
“Güneş,” ve ardından hem de bu “Ay” vasıtasıyla)-- yılların sayısını ve o --“19” kodlu-- Hesabı 
bilesiniz diye! Ve Biz (böylece) her şeyi ayrıntılı olarak açıkladık. (Kuran-Haber 17/12) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece yukarıda anılan     
o gösterici/güçlü kılınmış Đşaret olan “Güneş,” ve bunun ardından hem de o ikinci Đşaret olan 
“Ay,” ve yukarıda bununla ilgili o özel “Hesap” üzerinde), ve kendi bedenlerinde de 
göstereceğiz, ta ki bunun mutlak Gerçek olduğu onlara apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

O halde, şimdi burada içinde bulunduğumuz bu en kritik ve önemli “Üçüncü Günün/BinYılın” 
(=2001 yılının en başından 3000 yılının en sonuna kadar olan Dönemin) içinde gelebilecek olan, 
ve öncelikle hem “Güneş Takvimine/Ölçüsüne,” ve ardından hem de “Ay Takvimine/Ölçüsüne” 

göre, Yüce Rabbimizin Takdiriyle, içinde en baştan beri “19” tam katı olacak sayıda “Ay” 
mevcut olabilecek olan o en özgün Yılları ve böylece bu en Mucizevi “Hesabı” (55/5 = 17/12) 
açıkça görelim:  
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1) Miladi “1” yılının en başından “2014” yılının en sonuna kadar böylece:      

“2014” x 12 = 24168 (=19x…) Şemşi Ay mevcuttur!        

Ve bir “Şemsi Ay” ortalama tam 30.437 gün içerdiğinden, böylece bunda:      
24168 x “30.437” = 735601.416 gün mevcuttur.           
Öyleyse, bir “Kameri Ay” ortalama tam 29.531 gün içerdiğinden, böylece burada:    
735601.416 / “29.531” = 24909.465 Kameri Ay mevcuttur.       
O halde, şimdi bunu (aynı basamakta tutarak) tam “yuvarlak rakam” olarak yazarsak, böylece 

burada: 24909 (=19x…) Kameri Ay mevcuttur!                               

2) Miladi “1” yılının en başından “2166” yılının en sonuna kadar böylece:      

“2166” x 12 = 25992 (=19x…) Şemşi Ay mevcuttur!        

Ve bir “Şemsi Ay” ortalama tam 30.437 gün içerdiğinden, böylece bunda:      
25992 x “30.437” = 791118.504 gün mevcuttur.           
Öyleyse, bir “Kameri Ay” ortalama tam 29.531 gün içerdiğinden, böylece burada:    
791118.504 / “29.531” = 26789.425 Kameri Ay mevcuttur.       
O halde, şimdi bunu (bir üst basamağa taşıyarak) tam “yuvarlak rakam” olarak yazarsak, böylece 

burada: 26790 (=19x…) Kameri Ay mevcuttur!                          

3) Miladi “1” yılının en başından “2375” yılının en sonuna kadar böylece:      

“2375” x 12 = 28500 (=19x…) Şemşi Ay mevcuttur!        

Ve bir “Şemsi Ay” ortalama tam 30.437 gün içerdiğinden, böylece bunda:      
28500 x “30.437” = 867454.500 gün mevcuttur.           
Öyleyse, bir “Kameri Ay” ortalama tam 29.531 gün içerdiğinden, böylece burada:    
867454.500 / “29.531” = 29374.369 Kameri Ay mevcuttur.       
O halde, şimdi bunu (aynı basamakta tutarak) tam “yuvarlak rakam” olarak yazarsak, böylece 

burada: 29374 (=19x…) Kameri Ay mevcuttur!                          

4) Miladi “1” yılının en başından “2527” yılının en sonuna kadar böylece:      

“2527” x 12 = 30324 (=19x…) Şemşi Ay mevcuttur!        

Ve bir “Şemsi Ay” ortalama tam 30.437 gün içerdiğinden, böylece bunda:      
30324 x “30.437” = 922971.588 gün mevcuttur.           
Öyleyse, bir “Kameri Ay” ortalama tam 29.531 gün içerdiğinden, böylece burada:    
922971.588 / “29.531” = 31254.329 Kameri Ay mevcuttur.       
O halde, şimdi bunu (bir üst basamağa taşıyarak) tam “yuvarlak rakam” olarak yazarsak, böylece 

burada: 31255 (=19x…) Kameri Ay mevcuttur!                     
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5) Miladi “1” yılının en başından “2736” yılının en sonuna kadar böylece:      

“2736” x 12 = 32832 (=19x…) Şemşi Ay mevcuttur!        

Ve bir “Şemsi Ay” ortalama tam 30.437 gün içerdiğinden, böylece bunda:      
32832 x “30.437” = 999307.584 gün mevcuttur.           
Öyleyse, bir “Kameri Ay” ortalama tam 29.531 gün içerdiğinden, böylece burada:    
999307.584 / “29.531” = 33839.273 Kameri Ay mevcuttur.       
O halde, şimdi bunu (aynı basamakta tutarak) tam “yuvarlak rakam” olarak yazarsak, böylece 

burada: 33839 (=19x…) Kameri Ay mevcuttur! 

6) Miladi “1” yılının en başından “2888” yılının en sonuna kadar böylece:      

“2888” x 12 = 34656 (=19x…) Şemşi Ay mevcuttur!        

Ve bir “Şemsi Ay” ortalama tam 30.437 gün içerdiğinden, böylece bunda:      
34656 x “30.437” = 1054824.672 gün mevcuttur.           
Öyleyse, bir “Kameri Ay” ortalama tam 29.531 gün içerdiğinden, böylece burada:    
1054824.672 / “29.531” = 35719.233 Kameri Ay mevcuttur.       
O halde, şimdi bunu (bir üst basamağa taşıyarak) tam “yuvarlak rakam” olarak yazarsak, böylece 

burada: 35720 (=19x…) Kameri Ay mevcuttur! 

O halde, işte şimdi burada içinde bulunduğumuz bu en kritik ve önemli “3” üncü 

Günün/BinYılın ” (=2001 yılının en başından 3000 yılının en sonuna kadar olan Dönemin) 
içinde gelebilecek olan, ve öncelikle hem “Güneş Takvimine/Ölçüsüne,” ve ardından hem de 
“Ay Takvimine/Ölçüsüne” göre, Yüce Rabbimizin Takdiriyle, içinde en baştan beri böylece 

“19”  tam katı olacak sayıda “Ay” mevcut olabilecek olan o en özgün Yıllar --(yukarıda 

halihazırda açıkça tanık olduğumuz üzere)-- böylece tam “3”  çift  halinde vuku bulmuş 

olacaktır, Yüce Rabbimizin bu en Bilge ve mükemmel Takdiriyle (55/5 = 74/30 = 17/12)  
böylece yine, en baştan beri!    
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Miladi “1” yılından “2014” sonuna:    Miladi “1” yılından “2166” sonuna:  

toplam “Şemsi Ay” sayısı:        toplam “Şemsi Ay” sayısı:   

24168 = 19x…      25992 = 19x…    

toplam “Kameri Ay” sayısı:     toplam “Kameri Ay” sayısı:    
(aynı basamakta tutulmuş; yuvarlak rakamla)    (bir üst basamağa taşınmış; yuvarlak rakamla)  

24909 = 19x…      26790 = 19x… 

 

Miladi “1” yılından “2375” sonuna:    Miladi “1” yılından “2527” sonuna:  

toplam “Şemsi Ay” sayısı:        toplam “Şemsi Ay” sayısı:   

28500 = 19x…      30324 = 19x…    

toplam “Kameri Ay” sayısı:     toplam “Kameri Ay” sayısı:    
(aynı basamakta tutulmuş; yuvarlak rakamla)    (bir üst basamağa taşınmış; yuvarlak rakamla) 

29374 = 19x…      31255 = 19x… 

  

Miladi “1” yılından “2736” sonuna:    Miladi “1” yılından “2888” sonuna:  

toplam “Şemsi Ay” sayısı:        toplam “Şemsi Ay” sayısı:   

32832 = 19x…      34656 = 19x…    

toplam “Kameri Ay” sayısı:     toplam “Kameri Ay” sayısı:    
(aynı basamakta tutulmuş; yuvarlak rakamla)    (bir üst basamağa taşınmış; yuvarlak rakamla)   

33839 = 19x…      35720 = 19x… 
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resim kaynak: solarsystem.nasa.gov (Güneş)         (Ay) 

 

5- Güneş ve Ay (=bunların böylece hem kendi eksenleri etrafında, ve/veya yörüngelerinde 
sergiledikleri tüm hareketleri) --yine özellikle ve en başta “19” kodlu; 74/30 böyle-- bir Hesap 
ile/üzere --(yaratılmıştır)! (Kuran-Haber 55/5) 

5- O’DUR o Güneşi (böylece) bir aydınlık (saçıcı), ve o Ay’ı da bir ışık (yansıtıcı) kılan, ve  
(hem de) o (=Ay) için bazı duraklar ölçüp belirledi; ta ki siz böylece (yukarıdaki bu Güneş ve de 
bu Ay vasıtasıyla burada)-- yılların sayısını ve de --“19” kodlu-- Hesabı (=74/30) bilesiniz!                                      
AL-LAH bunu ancak (böylece) bir Gerçek olarak yarattı. Đşte (O), bilen bir toplum için 
(matematiksel) “Đşaretleri ” böylece açıklamaktadır! (Kuran-Haber 10/5)   

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece yukarıda anılan     
o “Güneş,” ve de o “Ay,” ve yukarıda bununla ilgili o özel “Hesap” üzerinde), ve kendi 
bedenlerinde de göstereceğiz, ta ki bunun mutlak Gerçek olduğu onlara apaçık olsun!                     
(Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

 

O halde, şimdi burada toplam tam “19”  şemsi yıl, ve ay, ve hafta içinde, Yüce Rabbimizin 

Takdiriyle, böylece mevcut olan (55/5 = 10/5), ve de ardından yine toplam “19”  kameri yıl, ve 

ay, ve hafta içinde de, yine Yüce Rabbimizin Takdiriyle, böylece mevcut olan (55/5 = 10/5)                 
o “toplam gün sayılarını” açıkça görelim:     
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1 “şemsi (tropikal) yıl” içinde temelde 365.24 gün mevcut olduğundan,     

böylece “ 19”  şemsi  (tropikal) yılda toplam:                             

365.24 x “19” = 6939.56 gün mevcuttur.     

1 “şemsi (tropikal) ay” içinde temelde 30.44 gün mevcut olduğundan,     

böylece “ 19”  şemsi  (tropikal) ayda toplam:                             

30.44 x “19” = 578.36 gün mevcuttur. 

O halde, şimdi yukarıdaki bu sonuçları --(yukarıdaki o ilk sonucu aynı basamakta tutarak, ve o 
ikinci sonucu ise bir üst basamağa taşıyarak)-- tam “yuvarlak rakamlar” olarak yazdığımızda,     
görüyoruz ki:  

6939  579  = 19x…     

 

1 “kameri (sinodal) yıl” içinde temelde 354.37 gün mevcut olduğundan,     

böylece “ 19”  kameri (sinodal) yılda toplam:                             

354.37 x “19” = 6733.03 gün mevcuttur.  

1 “kameri (sinodal) ay” içinde temelde 29.53 gün mevcut olduğundan,     

böylece “ 19”  kameri (sinodal) ayda toplam:                             

29.53 x “19” = 561.07 gün mevcuttur. 

O halde, şimdi yukarıdaki bu sonuçları --(yukarıdaki o ilk sonucu yine aynı basamakta tutarak, 
ve o ikinci sonucu ise yine bir üst basamağa taşıyarak)-- tam “yuvarlak rakamlar” olarak 
yazdığımızda, görüyoruz ki:  

6733  562  = 19x…     
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1 “şemsi (tropikal) hafta” (=burada bir Ayın tam 1/4ünü bir “hafta” olarak alıyoruz) içinde 
temelde böylece (30.44 / 4 =) 7.61 gün mevcut olduğundan,                                            

böylece “ 19”  şemsi (tropikal) haftada toplam:                         

7.61 x “19” = 144.59 gün mevcuttur.   

1 “şemsi (tropikal) ay” içinde temelde böylece (365.24 / 12 =) 30.44 gün mevcut olduğundan,  

böylece “ 19”  şemsi (tropikal) ayda toplam:                             

30.44 x “19” = 578.36 gün mevcuttur. 

O halde, şimdi yukarıdaki bu sonuçları --(yukarıdaki o ilk sonucu bir üst basamağa taşıyarak, ve 
o ikinci sonucu ise aynı basamakta tutarak)-- tam “yuvarlak rakamlar” olarak yazdığımızda,                    
görüyoruz ki:  

145  578  = 19x…     

 

1 “kameri (sinodal) hafta” (=burada bir Ayın tam 1/4ünü bir “hafta” olarak alıyoruz) içinde 
temelde böylece (29.53 / 4 =) 7.38 gün mevcut olduğundan,                                            

böylece “ 19”  kameri (sinodal) haftada toplam:                         

7.38 x “19” = 140.22 gün mevcuttur. 

1 “kameri (sinodal) ay” içinde temelde böylece (354.37 / 12 =) 29.53 gün mevcut olduğundan,  

böylece “ 19”  kameri (sinodal) ayda toplam:                             

29.53 x “19” = 561.07 gün mevcuttur. 

O halde, şimdi yukarıdaki bu sonuçları --(yukarıdaki o ilk sonucu aynı basamakta tutarak, ve                   
o ikinci sonucu ise bir üst basamağa taşıyarak)-- tam “yuvarlak rakamlar” olarak yazdığımızda,     
görüyoruz ki:  

140  562  = 19x…     



Muhteşem Mucizeler           110 
_____________________________________________________________________________________ 

 

1 “şemsi (tropikal) ay” içinde temelde böylece (365.24 / 12 =) 30.44 gün mevcut olduğundan,  

böylece “ 19”  şemsi (tropikal) ayda toplam:                             

30.44 x “19” = 578.36 gün mevcuttur. 

1 “şemsi (tropikal) hafta” içinde temelde böylece (30.44 / 4 =) 7.61 gün mevcut olduğundan,                                          

böylece “ 19”  şemsi (tropikal) haftada toplam:                         

7.61 x “19” = 144.59 gün mevcuttur. 

1 “şemsi (tropikal) yıl” içinde temelde 365.24 gün mevcut olduğundan,     

böylece “ 19”  şemsi (tropikal) yılda toplam:                             

365.24 x “19” = 6939.56 gün mevcuttur.         

O halde, şimdi yukarıdaki bu sonuçları --(yukarıdaki o herbir sonucu aynı basamakta tutarak)--                
tam “yuvarlak rakamlar” olarak yazdığımızda, görüyoruz ki:  

578  144  6939  = 19x…     

1 “kameri (sinodal) yıl” içinde temelde 354.37 gün mevcut olduğundan,     

böylece “ 19”  kameri (sinodal) yılda toplam:                             

354.37 x “19” = 6733.03 gün mevcuttur.  

1 “kameri (sinodal) hafta” içinde temelde böylece (29.53 / 4 =) 7.38 gün mevcut olduğundan,                                           

böylece “ 19”  kameri (sinodal) haftada toplam:                         

7.38 x “19” = 140.22 gün mevcuttur. 

1 “kameri (sinodal) ay” içinde temelde böylece (354.37 / 12 =) 29.53 gün mevcut olduğundan,   

böylece “ 19”  kameri (sinodal) ayda toplam:                             

29.53 x “19” = 561.07 gün mevcuttur.         

O halde, şimdi yukarıdaki bu sonuçları --(yukarıdaki o herbir sonucu aynı basamakta tutarak)--                
tam “yuvarlak rakamlar” olarak yazdığımızda, görüyoruz ki:      

6733  140  561  = 19x…     
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resim kaynak: nasa.gov (Güneş Tutulması)            resim kaynak: nasa.gov (Ay Tutulması) 

5- Güneş ve Ay (=bunların böylece hem kendi eksenleri etrafında, ve/veya yörüngelerinde                   
sergiledikleri tüm hareketleri) --yine özellikle ve en başta “19” kodlu; 74/30 böyle-- bir Hesap 
ile/üzere --(yaratılmıştır)! (Kuran-Haber 55/5) 

8- Ve Ay --(şimdi yukarıdaki gibi bir “Güneş Tutulması” esnasında da)-- karardığı zaman;   
9- Ve Güneş ve Ay --(işte, şimdi bu esnada da Gökte böylece)-- biraraya getirildiği zaman! 
(Kuran-Haber 75/8-9) 

12- Ve Biz o geceyi ve gündüzü iki Đşaret kıldık; ve (sonra) o gecenin Đşaretini (=Ay) --(örneğin, 
şimdi yukarıdaki gibi bir “Ay Tutulması” esnasında da)-- zayıf/sönük kıldık, ve o gündüzün 
Đşaretini (=Güneş) --(o esnada ve tüm yıl boyunca da)-- güçlü/gösterici kıldık, ta ki Rabbinizden 
bir lütuf arayasınız, ve yılların sayısını ve --“19” kodlu-- Hesabı (=74/30) bilesiniz diye! Ve Biz 
(böylece) her şeyi ayrıntılı olarak açıkladık. (Kuran-Haber 17/12) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=yukarıda böylece işaret 
olunan o spesifik “Güneş Tutulması” ve “Ay Tutulması” olaylarında), ve kendi bedenlerinde de 
göstereceğiz, ta ki bunun mutlak Gerçek olduğu onlara apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

----------             
“Saros” temelde 223 sinodal ay (=yaklaşık 6585.3213 gün, veya 18 yıl ve 11⅓ günden) oluşan 
bir devirdir, ve Güneş ve Ay tutulmalarının tam vakitlerini tahmin etmek için kullanılmaktadır. 
Bir tutulmadan bir “Saros” devri sonrasında, Güneş, Dünya, ve Ay gökte aynı geometrik 
konuma dönmekte, ve böylece tamamen benzer bir tutulma daha gerçekleşmektedir; buna 
“Tutulma Döngüsü” (=Eclipse Cycle) denilir.    
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“Sar” ise bir “Saros” devrinin yarısıdır. Böylece bir tam Güneş Tutulmasından bir “Sar” devri 
sonrası bir tam Ay Tutulması gerçekleşmektedir.       
Böylece Saros her 223 sinodal ayda bir gerçekleşmektedir; ve Sar ise her 111.5 sinodal ayda bir 
gerçekleşmektedir. (kaynak: en.wikipedia.org/wiki/Saros_(astronomy)       
---------- 

O halde, şimdi burada bir “sinodal ayı” bunun --(ondalık noktasından sonraki o altı rakamlı                 
böyle en titiz/hassas değeriyle: 29.530589) böylece hesaba alırsak, açıkça görüyoruz ki:     

*Bir “ Saros” --Yüce Rabbimizin bu en Bilge ve mükemmel Takdiriyle (=55/5 & 17/12)-- 
böylece her                                         

223 x 29.530589 = 6585.3213470 günde  

=19x…     

bir gerçekleşmektedir! 

 

*Bir “ Sar” --Yüce Rabbimizin bu en Bilge ve mükemmel Takdiriyle (=55/5 & 17/12)--              
böylece her                                           

111.5 x 29.530589 = 3292.6606735 günde  

=19x…       

bir gerçekleşmektedir;            
yukarıda böylece birbirine tam paralel ve eşit basamaklı böyle “En Mucizevi bir Hesap” 
ile/üzere, böylece yine (=74/26-30 & 51/49 & 54/49), en baştan beri! 
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Bunun ardından, şimdi burada bir “sinodal ayı” bunun --(ondalık noktasından sonraki o                        
üç rakamlı böyle en temel/hassas değeriyle: 29.531) böylece hesaba alırsak, açıkça görüyoruz ki:     

*Bir “ Saros” --Yüce Rabbimizin bu en Bilge ve mükemmel Takdiriyle (=55/5 & 17/12)-- 
böylece her                                         

223 x 29.531 = 6585.413 günde  

=19x…     

bir gerçekleşmektedir! 

 

*Bir “ Sar” --Yüce Rabbimizin bu en Bilge ve mükemmel Takdiriyle (=55/5 & 17/12)--                
böylece her                                         

111.5 x 29.531 = 3292.707 günde  

=19x…     

bir gerçekleşmektedir;            
yukarıda böylece birbirine tam paralel ve eşit basamaklı böyle “En Mucizevi bir Hesap” 
ile/üzere, burada da böylece yine (=74/26-30 & 51/49 & 54/49), en baştan beri! 
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O halde işte, böyle bir “Saros” devri içinde,  

     tam benzer        tam benzer       tam benzer       tam benzer   
Güneş Tutulması   Güneş Tutulması    Ay Tutulması   Ay Tutulması   

               temelde                temelde 

     6585.4                        6585.4        

gün aralığında           gün aralığında    

          = 19x…                = 19x…     

esasen böylelikle düzenli olarak gerçekleşmektedir, Yüce Rabbimizin bu en Bilge ve mükemmel 
Takdiriyle (=55/5 & 17/12) böylece yine, en baştan beri!                                         

                                              

Ve o halde işte, böyle bir “Sar” devri içinde ise,  

     benzer tam       benzer tam         benzer tam      benzer tam   
Güneş Tutulması   Ay Tutulması    Güneş Tutulması   Ay Tutulması   

              temelde                   temelde 

  3292.7                          3292.7      

gün aralığında             gün aralığında    

          = 19x…                  = 19x…     

esasen böylelikle düzenli olarak gerçekleşmektedir, Yüce Rabbimizin bu en Bilge ve mükemmel 
Takdiriyle (=55/5 & 17/12) böylece yine, en baştan beri!                                         
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resim kaynak: en.wikipedia.org (Đsrail Oğulları Takvimi )   

  

44- Şüphesiz, Biz o Tevratı, içinde --işte, şimdi burada “19” kodlu Tablolarda, o sol tarafı açıkça 
haber veren-- bir “Đleti,” ve --o sağ tarafı da açıkça haber veren-- bir “Işık” (kaynağı) olarak 
indirdik (=74/30-31 & 6/20 & 46/10)!         
Teslim olmuş peygamberler yahudilere onunla hükmederlerdi. Ve (diğer) bilginler ve                  
öğütçüler de, (orada) AL-LAHın Kitabını korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine 
tanıklar olduklarından (onunla hükmederlerdi.)                        
(AL-LAH şöyle buyurdu): Öyleyse, asla insanlardan korkmayın, sadece BEN’DEN korkun, ve                   
(işte, şimdi bu) --“19” kodlu-- “Đşaretlerimi ” (=74/30-31) az bir değere karşılık asla satmayın!  
O halde, (artık) her kim AL-LAHın (burada) indirdiğiyle (=5/48, 68) (böylece) hükmetmezse, 
işte onlar inkarcı olanlardır! (Kuran-Haber 5/44) 

68- De ki: Ey Kitap halkı (=Yahudiler, ve Hristiyanlar, ve Araplar) öyleyse, sizler (şimdi)                      
o Tevratı, ve o Đncili, ve Rabbinizden size indirileni (=o Kuranı) ayakta tutmadıkça hiç bir temel  
üzerinde olamazsınız! Ama (buna rağmen), Rabbinden (burada) sana indirilen onlardan                        
bir çoğunun --işte, şimdi burada “19” kodlu Tablolarda, o sol tarafa karşı-- “azgınlıklarını,”                
ve --o sağ tarafa karşı da-- “inkarcılıklarını ” arttıracaktır! O halde, sen de (böyle) inkarcılar 
topluluğuna karşı asla üzüntüye kapılma. (Kuran-Haber 5/68) 
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--(En başta, bu hususta Tevratta yer alan bazı önemli haber ve işaretler esas alınarak, böylece 
temelde “Ayın evrelerine” göre düzenlenmiş olan)-- Đsrail Oğulları takvimi böylece esasen bir 
yılda 354 gün içermektedir. Ve “artık yıllarda” ise (Adar I isimli 30 gün içeren) bir ay daha 
eklenmektedir. Bundan ötürü, bu gibi “artık yıllarda” bu takvim böylece esasen bir yılda                     
(354 + 30 =) 384 gün içermektedir.          
Normal bir Yıl --(oradaki bazı özel kural ve şatlara göre)-- 353, veya  354, veya 355 gün 
sürebilmektedir. (*O halde, biz burada bu açıdan en temel olarak bu ortalama sayıyı: 354 esas 
alacağız, en başta.) Ve Artık bir Yıl ise --(oradaki bazı özel kural ve şatlara göre)-- 383, veya 
384, veya 385 gün sürebilmektedir. (*O halde, biz burada bu açıdan en temel olarak bu ortalama 
sayıyı: 384 esas alacağız yine, en başta.) (kaynak: en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_calendar)      

Fakat şimdi burada ilk olarak, yukarıdaki bu Đsrail Oğulları takviminin o her “19” yıllık devrinde 
mevcut olan o en özgün yedi “artık yılını” açıkça görelim:  

Đşte, böylece o en özgün her “19” yıllık devirde böylelikle her      

3. yıl,               

6. yıl,               

8. yıl,               

11. yıl,              

14. yıl,              

17. yıl,              

19. yıl,              

böylelikle içlerinde --(en yukarıda değinildiği şekilde)-- toplam “13er ayın” mevcut olacağı 
“Artık bir Yıl” olarak kabul edilmektedir.   

O halde, işte şimdi yukarıdaki bu Đsrail Oğulları takviminde böylece mevcut olan bu en özgün 
yedi “artık yılı” --(şimdi özellikle o en son yıldan başlayıp en başa doğru giderek)-- şöylece ve 
açıkça idrak edelim, en ilkin:    

19   17   14   11   8   6   3   

=19x…     
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O halde, burada şimdi de yukarıdaki bu Đsrail Oğulları takviminin her “19” yıllık devrinde 
mevcut olan o diğer en özgün oniki “normal yılı” da açıkça görelim:  

Đşte, böylece o en özgün her “19” yıllık devirde böylelikle her      

1. yıl,               

2. yıl,               

4. yıl,               

5. yıl,               

7. yıl,               

9. yıl,                

10. yıl,              

12. yıl,              

13. yıl,               

15. yıl,               

16. yıl,              

18. yıl                

böylelikle içlerinde --(en yukarıda değinildiği şekilde)-- toplam “12şer ayın” mevcut olacağı 
“Normal bir Yıl” olarak kabul edilmektedir.   

O halde, şimdi yukarıda en baştaki o ilk iki yılı (=1. yıl & 2. yıl), ve sonra en sondaki                         

o son iki yılı (=16. yıl & 18. yıl) ve ortadaki bu tek yılı (=10. yıl) burada şimdi                    

özel olarak hariç bırakırsak, yukarıda geriye kalan o en özgün yedi “normal yılı” --(şimdi 
özellikle o en ilk yıldan başlayıp en sona doğru giderek)-- şöylece ve açıkça idrak edelim yine, 
en ilkin:                                                                               

4   5   7   9   12   13   15   

=19x…     
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O halde, işte şimdi burada Đsrail Oğulları takviminde yer alan yukarıdaki bu en özgün                          
yedi “artık yılı” ve de yedi “normal yılı” tam karşılıklı olarak böyle En FEVKALADE ve                             
En HARĐKULADE bir tarzda şöylece ve açıkça görebiliyoruz:   

 

19   17   14   11   8   6   3            4   5   7   9   12   13   15   

          =19x…                                =19x…     

*Lütfen, burada dikkat edip şunu açıkça görelim ki, yukarıda sadece bu “3” ve “4” rakamları 
orada bilhassa “kural dışı” olan tek istisnai rakamlar konumundalar --(*ve bunlar böylelikle 
yukarıda o “artık yılları” öncelikle böylece o sol tarafa (=3) ve o “normal yılları” ise ardından 
böylece o sağ tarafa (=4) koymamız gerektiğini de gösteren en önemli işaretler konumundalar.) 
Ve işte bunun ardından, yukarıdaki tüm o diğer rakamlar orada, yine Yüce Rabbimizin,                            
en evvelden beri, bu en Bilge ve mükemmel Takdiriyle (=74/26-31), --o sol tarafta & o sağ 
tarafta-- böyle TAM ve MÜKEMMEL bir mantık ve en özgün bir sırayla yer almış durumdalar:         

  3        4        (= +1) 
    ----------------------      

    6        5  (= -1) 

    8        7  (= -1) 

   11       9  (= -2) 

   14      12  (= -2) 

   17      13  (= -4) 

   19      15  (= -4) 
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O halde, işte şimdi burada --(yukarıda bilhassa “kural dışı” kalmış olan o “3.” ve “4.” yıllar 
hariç)-- o sol tarafta yer alan tüm o diğer en özgün altı “artık yılın” herbiri için 384 gün (=bir 
“artık yılda” mevcut olabilecek en temel ortalama gün sayısıdır bu, en başta görmüş olduğumuz 
üzere)-- koyarsak, yine en Mucizevi bir tarzda açıkça görüyoruz ki: 

  19       17       14       11         8         6         3    

384   384   384   384   384   384    --- 

=19x…      

 

Veya bu en temel ortalama gün sayısı (=384) yerine, şimdi yukarıda o sol tarafta yer alan tüm o  
en özgün altı “artık yılın” herbiri için --(Đsrail Oğulları takvimindeki o en özgün “19” yıllık 
devirler içinde, orada çeşitli özel şart ve kurallara göre, böylece değişik devirler içinde,                       
Yüce Rabbimizin Takdiriyle, böylece mutlak  imkan dahilinde olabilecek olan)-- bu diğer                     
383 veya 384 veya 385 günleri şöylece koyarsak, yine en Mucizevi bir tarzda açıkça                 
görüyoruz ki:   

  19       17       14       11         8         6         3    

385   383   384   385   383   384    --- 

=19x…      
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Bunun ardından, işte şimdi burada --(yukarıda bilhassa “kural dışı” kalmış olan o “3.” ve “4.” 
yıllar hariç)-- o sağ tarafta yer alan tüm o diğer en özgün altı “normal yılın” herbiri için 354 gün 
(=bir “normal yılda” mevcut olabilecek en temel ortalama gün sayısıdır bu, en başta görmüş 
olduğumuz üzere)-- koyarsak, yine en Mucizevi bir tarzda açıkça görüyoruz ki: 

             4        5          7         9        12       13       15      

---   354   354   354   354   354   354    

      =19x…     

 

Veya bu en temel ortalama gün sayısı (=354) yerine, şimdi yukarıda o sağ tarafta yer alan tüm o  
en özgün altı “normal yılın” herbiri için --(Đsrail Oğulları takvimindeki o en özgün “19” yıllık 
devirler içinde, orada çeşitli özel şart ve kurallara göre, böylece değişik devirler içinde,                   
Yüce Rabbimizin Takdiriyle, böylece mutlak imkan dahilinde olabilecek olan)-- bu diğer                    
353 veya 354 veya 355 günleri şöylece koyarsak, yine en Mucizevi bir tarzda açıkça                  
görüyoruz ki:    

  4        5         7         9        12        13       15      

---   353   354   355   353   354   355    

      =19x…     
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Yukarıda artık böylece ve açıkça tanık olduğumuz bu en Muhteşem ve mükemmel “Simetrik 
Mucizelerin” ardından, şimdi burada bir de yine Đsrail Oğulları takvimindeki o en özel                  
“19” yıllık devirdeki tüm o en özgün yedi “artık yılda,” ve geriye kalan oniki  “normal yılda da,” 
yine Yüce Rabbimizin, en evvelden beri, bu en Bilge ve mükemmel Takdiriyle (=74/26-31), 
böylece mevcut olan şu “19” kodlu, en Muhteşem ve mükemmel “Simetrik Mucizeleri ” de              
ard arda ve açıkça görelim burada şimdi bu bağlamda, son olarak:    

  19     17     14       3      11       8       6      =19x…         

384  384  383  384  385  385  383 

=19x…      

  2       4       5        1       7       9      10      12     13     15     16     18        =19x…               

353  354  355  353  354  355  353  354  355  353  354  355 

=19x…      

*Lütfen, burada dikkat edip açıkça görelim ki, yukarıda o en özgün “artık yıllar” içinde yer alan 

o en küçük rakamı (=3) --sola doğru-- o dördüncü sıraya taşıdık, en başta, ve buna mukabil o 

“normal yıllar” içinde yer alan o en küçük rakamı da (=1) --sağa doğru-- yine o dördüncü sıraya 
taşıdık, bunun ardından; böyle --(“zıt” yönde)-- tam denk ve eşit bir tarzda, en ilkin.                              
Ve sonra, artık böylece yukarıda hem o “artık yıllar” ve o “normal yıllar,” hem de bunların 
herbirinin içinde mevcut olan tüm o “toplam gün sayıları” böyle En HARĐKULADE  ve                       

En FEVKALADE  bir tarzda bize “19”  tam katı sonuçlar verdiler, --(yukarıda böylece 

istisnasız olarak o toplam “dört” seferde de!)-- Yüce Rabbimizin burada da yine bu en Bilge ve 
mükemmel Takdiri ve Direktifi (=16/101-102) altında, şimdi bu açıdan da böylece yine en başta!  
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O halde, son olarak, şimdi burada Kuran-Haberde bu bağlamdaki şu en kritik ve önemli              
Ayetleri de şöylece ve açıkça görelim, birlikte: 

==========             
10- De ki: Gördünüz mü; eğer (o), AL-LAH katından ise ve siz “onu” (=burada böylece daha 
önce 99-102. sayfalarda tanık olduğumuz üzere, o “Güneş Takviminde” mevcut olan “19” kodlu, 
o en Muhteşem ve mükemmel “Simetrik Mucizelere” dair en özgün bir atıftır burada böylece, 
en başta; 17/12)-- inkar etmişseniz, ve Đsrail oğullarından bir tanık “bunun benzerine/dengine”  
(=işte, burada böylece şimdi o 115-121. sayfalarda tanık olduğumuz üzere, o “Ay Takviminde” 
mevcut olan “19” kodlu, o en Muhteşem ve mükemmel “Simetrik Mucizelere” dair en özgün 
bir atıftır burada böylece, en başta; 10/5)-- tanık olup (artık) iman etmişse, ve siz (burada) hala 
büyüklük taslamışsanız? (O halde) şüphesiz, AL-LAH artık (böyle) zalim bir toplumu --(şimdi 
burada bu takdirde; 6/20 & 3/86-89 & …)-- asla doğruya iletmez! 

11- Ama o inkar edenler (şimdi) o iman edenler hakkında dediler ki: Eğer o (=“19” kodlu,                      
en Muhteşem ve eşsiz “Simetrik Mucizeler;” 74/26-30)-- gerçekten Hayırlı bir şey olsaydı, 
onlar bizden önce ona erişemezlerdi! Ve bununla --(işte, şimdi orada bundan ötürü; 74/31)-- 
doğruya iletilmediklerinden ötürü/sürece: “Bu, ancak eski bir yalandır!” derler.         

12- Ve bunun öncesinde --işte, şimdi yine burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafı açıkça 
işaret edip haber veren-- bir “Rehber,” ve --o sağ tarafı da açıkça işaret edip haber veren--                    
bir “Rahmet” olarak Musa'nın Kitabı var! (Öyleyse, bu hususta şimdi lütfen, Tevrat-Tesniye 
18/18-19 = 32/1-4 Ayetlerini o “Enfes Bir Mucize” dosyasında, sh. 20-21de açıkça iletilmiş 
şekilde muhakkak görmeliyiz, en başta; ve akabinde, “Musa Peygamberin Sözleri” dosyasını da 
yine bu bağlamda muhakkak ve tümüyle görmeliyiz, en ilkin!)      
Ve işte bu, (şimdi) o haksızlık edenleri --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, özellikle ve               
en başta o sol tarafla da, böylece-- “Uyarmak,” ve (tüm) o güzellik edicilere --özellikle ve                 
en başta o sağ tarafta da, böylece-- bir “Müjde ” olmak üzere (kendinden öncekini) doğrulayıcı 
(olarak), (böylelikle) Arapça bir dil ile (indirilmiş) olan --“19” kodlu-- “Yazıttır ” (=39/23                      
= 74/26-31)! (Kuran-Haber 46/10-12) 

48- Fakat onlara (şimdi) Kendi Katımızdan bu --“19” kodlu-- “Gerçek” (=74/26-31) geldiği 
zaman, dediler: Musa'ya verilenin bir benzeri ona da (=işte, şimdi burada hz. Davudun (a.s.) ve                             
hz. Muhammedin (a.s.) uzun zamandır beklenen ve özlenen Mesih ve Mehdi torunları olan                    
bu “Misak Elçisi/MESAJI na” dair en özgün bir atıftır böylece yine, en başta)-- verilmeli                         
değil miydi? Ama onlar zaten daha önce Musa'ya verileni inkar etmediler mi? Dediler: “Bunlar                
--(yukarıda halihazırda şimdi bu bağlamda da açıkça tanık olduğumuz üzere)-- birbirlerine 
böylece destek veren iki büyüdür!” Ve (sonra da) dediler: Öyleyse, biz hepsini inkar edenleriz! 



Muhteşem Mucizeler           123 
_____________________________________________________________________________________ 

 

49- De ki: Eğer doğruysanız, o halde AL-LAH katından bu ikisinden (=yukarıda böylece anılan 
bu Tevrat ve Kuran’dan) daha doğruya “Đletici” bir Yazıt getirin de, ona uymuş olayım!    

50- Ve eğer sana cevap veremezlerse, artık bil ki, onlar ancak kendi boş arzularına 
uymaktadırlar. Oysa AL-LAHtan --(işte, şimdi böyle “19” kodlu, en Muhteşem ve eşsiz)-- bir 
doğruya “Đletici” (=74/26-31) dışında/yerine, kendi boş arzusuna uyandan daha sapkın kimdir?                       
(Öyleyse), şüphesiz AL-LAH (böyle) haksızlık eden bir toplumu --(bu cahil, kibirli ve despot  
tutumlarından vazgeçmedikleri sürece; 41/5)-- asla doğruya iletmez!      

(Kuran-Haber 28/48-50)             
========== 

 

O halde, artık önümüzdeki bu yıllarda (=“2016” yılından “2035” yılına kadar/doğru) Đsrail 
Oğulları şimdi böylece içinde bulundukları bu Yüz-Yıllarının o en son ve kritik “19” yıllık 
devrine böylece tanık olmuş olacaklar:      

         5776            5795                          
  Yılından                   Yılına 

          =19x…        =19x…     

O halde, işte şimdi burada hz. Davudun ve de hz. Muhammedin (ikisinin üzerine de Selam olsun) 
uzun zamandır beklenen ve özlenen Mesih ve Mehdi torunları olan bu en kritik ve önemli 
“Misak Elçisi/MESAJI na” yürekten kulak verip uyarlarsa, AL-LAH tarafından bundan ötürü 
böylelikle en Güzel bir şekilde ödüllendirileceklerdir (o halde, bu hususta lütfen, şimdi o 

“Đhtişamlı Bir Mucize 2” dosyasında, sayfa 20-23te iletilmiş olan Mezmurlar-Zebur 118/19-26 

Ayetlerini de muhakkak görmeliyiz bu bağlamda, en başta); fakat şimdi eğer bu en kritik ve 
önemli “Misak Elçisi/MESAJI na” hiç kulak asmayıp yüz çevirirlerse, bu takdirde artık böylece 
en başta Tevratta (bkz. Tesniye 18/18-19 = 32/1-44), ve sonra Đncilde (bkz. Luka 21/20-24), ve 
nihayetinde şimdi bu Kuranda (bkz. 17/7-8) böylece vadedilmiş olan bu Hükümler artık 
önümüzdeki en kritik ve önemli bu Dönemde böylece iyice yaklaşmış olacaktır, bu Tek ĐLAHIN  
(=modern Arapçada Đsmi: HUVE AL-LAH, ve klasik Đbranicede Đsmi: YAHUVE ELOHĐM’ dir)                   
En Doğru ve En Adaletli olan bu Mutlak Hükümleri gereği.  



Muhteşem Mucizeler           124 
_____________________________________________________________________________________ 

 

   
resim kaynak: university-of-cambridge (Đsmail Oğulları Takvimi ) 

 

97- (Bazı) Araplar --işte, şimdi burada “19” kodlu Tablolarda, o sol tarafa karşı-- “inkarcılık ,” 
ve --o sağ tarafa karşı da-- “ikiyüzlülük ” bakımından en şiddetlidirler; ve AL-LAHın “Elçisine” 
(=işte şimdi burada hz. Muhammedin (üzerine Selam olsun) uzun zamandır beklenen ve özlenen 
Mehdi torunu olan bu en kritik ve önemli “Misak Elçisi/MESAJI na” dair en özgün bir atıftır 
burada böylece, en başta)-- indirdiği Sınırları bilmemeye de onlar en yatkındırlar! Ve AL-LAH 
en Bilendir, en Bilgedir! 

98- Đşte, o Araplardan öyleleri vardır ki, --(orada AL-LAHın Yolundan saptırmak için,                 
böylece)-- harcadıklarını (=8/36) bir yükümlülük sayar, ve sizin için felaketleri umar/bekler.                               
Kötü felaketler --(şimdi böyle davranırlarsa; 3/86-91 & 4/17-18)-- onların üzerine (olacaktır).                                 
Çünki AL-LAH en Đşitendir, en Bilendir. 

99- Ve o Araplardan öyleleri de vardır ki, onlar AL-LAHa ve Son Güne iman eder, ve --(burada 
AL-LAHın Yolunu desteklemek için, böylece)-- harcadıklarını (=2/261) AL-LAH katında bir 
yakınlaşmaya ve de “Elçiyi” (=işte şimdi burada hz. Muhammedin (üzerine Selam olsun)                  
uzun zamandır beklenen ve özlenen Mehdi torunu olan bu en kritik ve önemli “Misak 
Elçisi/MESAJI na” dair en özgün bir atıftır burada böylece yine, en başta)-- desteklemeye (bir 
yol) sayar. Dikkat edin, bu gerçekten onlar için bir yakınlaşmadır. (Çünki) AL-LAH onları                           
--(bu iman ve desteklerinden ötürü, bu takdirde böylece)-- Kendi Rahmetine sokacaktır (=64/8-9 
& 49/15). Şüphesiz AL-LAH en Bağışlayandır, en Merhametlidir! 

(Kuran-Haber 9/97-99) 
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--(En başta, bu hususta Kuranda yer alan bazı önemli haber ve işaretler esas alınarak, böylece 
temelde “Ayın evrelerine” göre düzenlenmiş olan)-- Đsmail Oğulları takvimi böylece esasen bir 
yılda 354 veya 355 günden oluşan 12 ay içermektedir. Bu 12 ayın dördü (=7nci, ve 11inci, 12nci, 
ve 1inci Aylar) --(Kuranda bu konuyla ilgili olarak yer alan Ayetler, ve hz. Muhammedin 
(üzerine Selam olsun) bununla ilgili açıklamaları doğrultusunda; bkz. Nahl Suresi, Ayet: 44)-- 
haram/kutsal aylar olarak  kabul edilmektedir. Bu 12 ay şöyle sıralanır:     
1) Muharrem  2) Safer   3) Rebiülevvel  4) Rebiülahir  5) Cemazilevvel  6) Cemazilahir                       
7) Receb  8) Şaban  9) Ramazan  10) Şevval  11) Zilkade  12) Zilhicce  

Bu Đsmail Oğulları takviminde, her ay 29 veya 30 gün sürer, fakat belirli/düzenli bir sıralama 
mevcut değildir. Geleneksel olarak, her ayın ilk günü o vakit Güneş batımından sonra hilalin 
görünmesiyle başlar. Ama eğer herhangi bir ayın 29. gününde hilal (bulutlar engel olmuş 
olabileceğinden, veya buna benzer başka sebeplerden ötürü) gözlemlenemediyse, o vakit ertesi 
gün bu ayın 30. günü olarak kabul edilir.          
Bu “hilalin gözlenmesi” geleneği ilkin hz. Muhammedin (üzerine Selam olsun) zamanında, ve 
özellikle Ramazan ve Şevval ayları için, bizzat onun tarafından tavsiye edilmiştir, en ilkin. 
(kaynak: en.wikipedia.org/wiki/Islamic_calendar)          
----------  

O halde, Yüce Rabbimizin kendisine olan bu apaçık Beyanı üzere (bkz. Nahl Suresi, Ayet: 44), 
böylece ilkin bizzat hz. Muhammed (üzerine Selam olsun) tarafından tavsiye edilmiş olan bu 
“hilalin gözlenmesi” geleneğine göre, bu Đsmail Oğulları takviminde (354 günden oluşan) 
“normal bir yıl” işte böyle en özgün ve Mucizevi bir sıralama içinde gerçekleşebilir:   
 

1) Muharrem   2) Safer   3) Rebiül E   4) Rebiül A   5) Cemazil E   6) Cemazil A        

29            30           29            29              30               30                =19x…                                 

gün               gün             gün               gün                 gün                   gün                                                                                   

       

 7) Receb    8) Şaban   9) Ramazan   10) Şevvval   11) Zilkade   12) Zilhicce      

29           30            29            29             30             30    =19x…                                

gün             gün               gün               gün                gün                gün                                                                                                                                                                    
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ve/veya (355 günden oluşan) “artık bir yıl” işte böyle en özgün ve Mucizevi bir sıralama içinde 
gerçekleşebilir:  
 

1) Muharrem   2) Safer   3) Rebiül E   4) Rebiül A   5) Cemazil E   6) Cemazil A        

29            30           29            29              30               30                =19x…                                 

gün               gün             gün               gün                 gün                   gün                                                                                   

       

 7) Receb    8) Şaban   9) Ramazan   10) Şevval   11) Zilkade   12) Zilhicce      

29          29            30             30            30             30                =19x…                                     

gün            gün               gün                gün               gün                gün                                                                                                                                                                    

 

O halde, Yüce Rabbimizin kendisine olan bu apaçık Beyanı üzere (bkz. Nahl Suresi, Ayet: 44), 
böylece ilkin bizzat hz. Muhammed (üzerine Selam olsun) tarafından tavsiye edilmiş olan bu 
“hilalin gözlenmesi” geleneğine göre, yine bu Đsmail Oğulları takviminde (354 günden oluşan) 
böyle “Normal bir Yıl,” veya (355 günden oluşan) böyle “Artık  bir Yıl” i şte böyle --ard arda--                                       
en özgün ve Mucizevi şu sıralamalar içinde gerçekleşebilir:   
 

1) N. Yıl       2) N. Yıl       3) N. Yıl       4) N. Yıl       5) N. Yıl       6) N. Yıl     

  354         354         354          354          354         354   =19x…                                   

gün              gün             gün               gün               gün             gün                                                                                                                             

      

      7) A. Yıl       8) N. Yıl       9) A. Yıl      10) N. Yıl      11) A. Yıl      12) N. Yıl     

       355           354          355          354           355          354      =19x…        

     gün                gün               gün               gün                gün               gün                                                                                                                             
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Ve/veya 

1) N. Yıl       2) N. Yıl       3) A. Yıl       4) N. Yıl       5) N. Yıl       6) A. Yıl     

354          354          355          354          354          355   =19x…                                  

gün                gün               gün               gün              gün               gün                                                                                                                             

      

      7) A. Yıl       8) N. Yıl       9) A. Yıl      10) N. Yıl      11) A. Yıl      12) N. Yıl     

       355           354          355          354           355          354     =19x…        

     gün                gün               gün               gün                gün               gün                                                                                                                             

                                                                                  

Ve/veya 

1) A. Yıl       2) N. Yıl       3) A. Yıl       4) N. Yıl       5) A. Yıl       6) N. Yıl     

355          354          355          354          355          354     =19x…                                                

gün                gün              gün               gün               gün               gün                                                                                                                             

 

7) N. Yıl       8) N. Yıl       9) N. Yıl      10) N. Yıl      11) N. Yıl      12) N. Yıl     

        354          354          354         354           354           354       =19x…        

                      gün               gün               gün              gün               gün                gün                                                                                                                             
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O halde, işte yukarıdaki bu “üç” en özgün “12şer yıllık devrede” şimdi açıkça görebiliyoruz ki, 
yukarıdaki o ilk “12” yılda, böylece toplam “0” ve “3” artık yıl mevcuttur,    
yukarıdaki o ikinci “12” yılda, böylece toplam “2” ve “3” artık yıl mevcuttur,     
yukarıdaki o üçüncü “12” yılda, böylece toplam “3” ve “0” artık yıl mevcuttur,                                  
böylece en evvelden beri, Yüce Rabbimizin bu en Bilge ve mükemmel Takdiriyle (=74/26-31), 

“19”  kodlu böyle en Muhteşem ve mükemmel “Simetrik Mucizeler” halinde burada da 

böylece, en ilkin (10/5 = 74/30 = 41/53)!                                                                                                                             

O halde, yukarıda böylece toplam “30” yıllık bir devir içinde böyle (355 gün sürebilecek olan) 
tam “11” artık yıla da açıkça şahit olmuş oluyoruz. Ve işte, Yüce Rabbimizin yine en baştan beri 
burada böylece takdir edip vurgulamış olduğu bu mükemmel “Hesap” üzere (=Kuran-Haber 
10/5), şimdi bu açıdan burada şunu da yine en Mucizevi bir tarzda şöylece ve açıkça 
görebiliyoruz ki:  

“30” Kameri Yıl = “30” x 354 = 10620 gün + (yukarıdaki o “11” artık yıldan gelen) “11” gün  

= 10631 gün  

O halde, böylece yukarıdaki o herbir Kameri Yıl için: 10631 / “30” = 354.366…                             

ortalama gün sayısı mevcuttur;           
ve de böylece yukarıdaki o herbir Kameri Ay için: 354.366 / “12” = 29.530…                                         
ortalama gün sayısı mevcuttur; ve bu da böylece herbir “Kameri (Sinodal) Ayın” (=yani Yeni Ay 
veya Tüm Ayın yeryüzünde tekrar tam o aynı noktada görünmesi için geçen ortalama süre)--                
o gün sayısına temelde böylece tam eşittir: 29.530… gün!                                       

 

O halde, Yüce Rabbimizin kendisine olan bu apaçık Beyanı üzere (bkz. Nahl Suresi, Ayet: 44), 
böylece ilkin bizzat hz. Muhammed (üzerine Selam olsun) tarafından tavsiye edilmiş olan bu 
“hilalin gözlenmesi” geleneğine göre, yine bu Đsmail Oğulları takviminde böylece                                  
(354 günden veya 355 günden oluşan) herhangi bir “normal yılda” veya “artık yılda” bu                            
en özgün haram/kutsal Aylar da (=7nci, ve 11inci, 12nci, ve 1inci Aylar) bunlarda yine böyle                                                
en özgün ve Mucizevi sayılar içinde de gerçekleşebilir:   
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örneğin; böyle bir “artık Yıl – normal Yıl” çizgisi/dönemi içinde: 

……   7) Receb        11) Zilkade          12) Zilhicce           1) Muharrem   ……        

          30               30                  29                    29          =19x…                                  

gün                   gün                       gün            gün                                                                                   

 

ve/veya örneğin; böyle bir “normal Yıl – artık Yıl” çizgisi/dönemi içinde: 

……   7) Receb        11) Zilkade          12) Zilhicce           1) Muharrem   ……       

          30               29                  30                    30          =19x…                                  

gün                   gün                       gün            gün                                                                                                                                                                    

  

*Lütfen, burada dikkat edip açıkça idrak edelim ki, Yüce Rabbimiz şimdi böylece                                    
hz. Davudun ve de hz. Muhammedin (her ikisinin de üzerine Selam olsun) uzun zamandır 
beklenen ve özlenen Mehdi ve Mesih torunları olan bu “Misak Elçisi/MESAJI na” açmış olduğu               
yukarıda açıkça tanık olduğumuz bu En HARĐKULADE  ve En FEVKALADE  Mucizelerle              
bu “Ay Takvimlerini” (=10/5 & 5/68) --(daha önce 115-121. sayfalarda açıkça tanık olduğumuz 
üzere)-- özellikle bu Đsrail Oğullarına (=Đbrani Yahudiler), ve --(şimdi yukarıda 124-129. 
sayfalarda açıkça tanık olduğumuz üzere de)-- özellikle bu Đsmail Oğullarına (=Suudi Araplar) 
böylece onaylamış, ve temelde böylelikle her daim Esas kılmaya devam etmiş olmaktadır.                        
(O halde, bu hususta lütfen, şimdi öncelikle muhakkak tekrar bkz. Kuran-Haber 5/48, 68)    
Yüce Rabbimiz şimdi böylece bu en kritik ve önemli “Misak Elçisi/MESAJI ” ve buna,                     
inşaAL-LAH, böylelikle tabi olacak tüm bu Dünya halkları üzerine (=12/108 & 21/107-108) ise    
--(daha önce 99-102 & 143-147. sayfalarda açıkça tanık olduğumuz üzere)-- artık böylelikle                 
her daim temelde “Güneş Takvimini” Esas kılmış olmaktadır (=17/12)!                                                                   
(O halde, bu hususta lütfen, şimdi öncelikle muhakkak tekrar bkz. Kuran-Haber 5/44-48, 68)   
(*Ve lütfen, yine en başta hz. Davud ve de hz. Muhammedin (her ikisinin üzerine de Selam 
olsun) şimdi bu en kritik ve önemli “Misak Elçisi/MESAJI na,” orada Yüce RABBĐMĐZĐN 
Emriyle, böylece o en Mucizevi gaybi haberleri yoluyla vermiş oldukları o büyük Desteği 
görmek için, lütfen, şimdi o “Şaşılacak Bir Mucize” dosyasında, sayfa 9-13ü de muhakkak 
görmeliyiz yine bu bağlamda, en başta.)            
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O halde, artık önümüzdeki bu yıllarda (=“2016” yılından “2035” yılına kadar/doğru) Đsmail 
Oğulları (=özellikle ve en başta günümüzde oradaki bu “Suudi Araplara” dair en özgün bir 
atıftır; 2/124-129) şimdi böylece içinde bulundukları bu Yüz-Yıllarının o en kritik ve önemli 
“19” yıllık devrine böylece tanık olmuş olacaklar:       

         1438           1457 

    Yılından                   Yılına 

          =19x…       =19x…     

O halde, işte şimdi burada hz. Davudun ve de hz. Muhammedin (ikisinin de üzerine Selam olsun) 
uzun zamandır beklenen ve özlenen Mesih ve Mehdi torunları olan bu en kritik ve önemli 
“Misak Elçisi/MESAJI na” yürekten kulak verip uyarlarsa, AL-LAH tarafından bundan ötürü 
böylelikle en Güzel bir şekilde ödüllendirileceklerdir (o halde, bu hususta lütfen, şimdi                        
Kuran-Haber 9/99 Ayetini, sayfa 124te tekrar ve muhakkak görmeliyiz bu bağlamda, en başta); 
fakat şimdi eğer bu en kritik ve önemli “Misak Elçisi/MESAJI na” hiç kulak asmayıp yüz 
çevirirlerse, bu takdirde artık böylece en başta Kuranda (bkz. Neml Suresi, Ayet: 93 &                                  
Ali Đmran Suresi, Ayet: 81 = Ahzab Suresi, Ayetler: 7-8 &  Muhammed Suresi, Ayet: 38),                           
ve akabinde, hz. Muhammedin (üzerine Selam olsun), orada Yüce RABBĐMĐZĐN Emriyle             
(Nahl Suresi, Ayet: 44), böylece vermiş olduğu o en Mucizevi gaybi haberlerinde de (o halde, bu 
hususta lütfen, şimdi o “Haşmetli Bir Mucize” dosyasında, sayfa 20-27, ve sonra o “Kavuşturan 
Bir Mucize” dosyasında, sayfa 25-27yi de muhakkak görmeliyiz bu bağlamda, en başta)--   
böylelikle vadedilmiş olan bu Haberler artık önümüzdeki en kritik ve önemli bu Dönemde 
böylece iyice yaklaşmış olacaktır, bu Tek ĐLAHIN (=modern Arapçada Đsmi: HUVE AL-LAH, 
ve klasik Arapçada Đsmi: HUVE ALLAH’tır)-- En Doğru ve En Adaletli olan bu                           
Mutlak Hükümleri gereği.  
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resim kaynak: en.wikipedia.org (Davud ve Calut) 

 

65- Ey “Haberci” (=işte, şimdi yine burada hz. Davudun ve de hz. Muhammedin (ikisinin  
üzerine de Selam olsun) uzun zamandır beklenen ve özlenen Mesih ve Mehdi torunları olan                   
bu en kritik ve önemli “Misak Elçisi/MESAJI na” dair en özgün bir atıftır burada böylece                   
yine, en başta)-- inananları --(şimdi burada böylece ve özellikle “Matematiksel” anlamdaki                   
bu)-- “Savaşa” teşvik et.            
(Çünki) eğer içinizde sabreden “20” (kişi) bulunursa, “200” (kişiyi) yenerler.                                         
Ve eğer içinizden “100” (sabırlı kişi) bulunursa, o inkarcılardan “1000” (kişiyi) yenerler.                
Çünki onlar --(burada yine en başta, böylece ve özellikle, bu eşsiz “Matematik Planı”)-- asla 
kavramayan bir topluluktur!          

66-  Şimdi, AL-LAH sizden (yükünüzü) hafifletti, çünki (normal olarak) sizde bir yorgunluk 
(oluştuğunu da) bildi. O halde, (bunun hemen ardından),        
sizden “100” sabırlı (kişi) bulunursa, (onlardan) “200” (ki şiyi) yenerler;      
ve eğer sizden “1000” (kişi) olursa, AL-LAHın izniyle, (onlardan) “2000” (ki şiyi) yenerler! 
Çünki AL-LAH (daima) sabredenlerle beraberdir. (Kuran-Haber 8/65-66) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda, ve kendi canlarında da  
(=böylece yukarıda anılan o inananların ve de o inkarcıların o en özgün “sayılarında” da) 
göstereceğiz,  ta ki bunun mutlak Gerçek olduğu onlara apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

 

O halde, işte şimdi yukarıdaki tüm bu sabırlı ve anlayışlı “inananlar” ile, bunların karşısındaki      
o sabırsız ve anlayışsız “inkarcıları” burada şöylece ve açıkça görelim:   



Muhteşem Mucizeler           132 
_____________________________________________________________________________________ 

 

yukarıdaki o               yukarıdaki o       
sabırlı inananların sayısı:            sabırsız inkarcıların  sayısı: 

20         200   

100           1000   

100           200   

1000            2000 

 

O halde, işte o sabırlı inananlar          O halde, işte o sabırsız inkarcılar   
böylece yan yana:           böylece yan yana: 

20  100  1000          200  1000  2000 

=19x…                =19x…      

*Lütfen, burada şunu açıkça görmeliyiz ki, yukarıda o sol tarafta o üçüncü sırada yer alan                        
bu sayı (=100), ve o sağ tarafta yine o üçüncü sırada yer alan bu sayı (=200) --(bunlar orada 
mutlak “tekrar ” konumunda olduklarından; yani orada bu sayılar (=100 ve 200) daha yukarıda  
halihazırda zaten açıkça anılmış olduklarından ötürü)-- yukarıdaki Tablomuzda yine bu konudaki 
bu en temel Ayetlerde yer alan Yüce Rabbimizin bu kesin Direktifi doğrultusunda (lütfen, bkz. 
birinci sayfada: 74/28-30) --o sol tarafta-- doğrulukla hariç tutulup dışlanmış, ve --o sağ tarafta-- 
doğrulukla hariç tutulup elenmiş olmaktadır yine böylece, en baştan beri. (=74/28)     

Bunun ardından, ve/veya: 

O halde, işte o sabırlı inananlar          O halde, işte o sabırsız inkarcılar   
böylece yan yana:           böylece yan yana: 

20  100  100          200  1000  200 

=19x…                =19x…      
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**Lütfen, burada da yine şunu açıkça görmeliyiz ki, yukarıda o sol tarafta o dördüncü sırada                
yer alan bu sayı (=1000), ve o sağ tarafta yine o dördüncü sırada yer alan bu sayı (=2000)                       
--(bunlar orada bu kez de asla mutlak “tekrar ” konumunda olaMAdıklarından; yani şimdi orada                 
en başta yer alan bu sayıların (=20, 100 & 200, 1000) ardından burada bu kez de sadece                  
mutlak “tekrar ” konumunda olan bu sayılar (=100 & 200) orada daha yukarıda halihazırda 
böylece zaten açıkça yer almış olduklarından  ötürü)-- yukarıdaki Tablomuzda yine bu konudaki 
bu en temel Ayetlerde yer alan Yüce Rabbimizin bu kesin Direktifi doğrultusunda (lütfen, bkz. 
birinci sayfada: 74/28-30) --o sol tarafta-- doğrulukla hariç tutulup dışlanmış, ve --o sağ tarafta-- 
doğrulukla hariç tutulup elenmiş olmaktadırlar yine böylece, en baştan beri. (=74/28)    

O halde işte, burada yine Yüce Rabbimizin bu en Bilge ve mükemmel Takdiriyle (=74/30), 
yukarıda böylece tüm o sabırlı ve anlayışlı “inananlara” (=20, 100, 100, 1000) tüm o sabırsız ve 
anlayışsız “inkarcılar” (=200, 1000, 200, 2000) karşısında --(burada artık en başta, böylece ve  
özellikle “Matematiksel” açıdan)-- böyle ebedi ve mutlak bir Zafer daha lutfedilmiş 
bulunmaktadır, Yüce Rabbimiz tarafından (=58/21-22), yukarıdaki bu “19” kodlu, en Muhteşem 
ve eşsiz iki Tabloda, böylece tam birbiri ardınca (=8/65-66), en evvelden beri (=74/26-31)!     
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resim kaynak: mathematicsi.com (Çift ve Tek Sayılar) 

 

1- Fecre --andolsun,             
2- Ve “on geceye,”             
3- Ve (bununla ilgili) “çift” ve “tek” (sayılara),        
4- Ve akıp gittiği zaman geceye,            
5- Bunlarda, akıl sahibi olan (herkes) için bir yemin vardır! (Kuran-Haber 89/1-5) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece yukarıda anılan                
o en özgün “on gece,” ve burada özellikle bununla da ilgili o “çift” ve “tek” sayılarda),                                
ve kendi canlarında da göstereceğiz, ta ki bunun mutlak Gerçek olduğu onlara apaçık olsun! 
(Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

 

O halde, şimdi yine burada --(hz. Davudun ve de hz. Muhammedin (ikisinin de üzerine Selam 
olsun) uzun zamandır beklenen Mesih ve Mehdi torunları olan bu “Misak Elçisi/MESAJI nın,” 
şimdi Yüce AL-LAH tarafından içinde bulunduğumuz bu Son Günde/Çağda artık böylece tüm 
Đnsanlığa gönderilmiş olduğu bu “seçilmiş Şehir” (=Tucson, Arizona) için; --(bu hususta, lütfen, 
şimdi yine Kuran-Haber 27/91 Ayetini --sayfa 52-54te-- muhakkak görmeliyiz, en başta)--                 
şimdi böylece bu en özgün “onuncu” ayda (=Ekim ayı) ve orada böylece ve özellikle yine tam 
“onuncu” günden başlayıp (=10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), Yüce RABBĐMĐZĐN 
Takdiriyle, böylelikle en spesifik bir tarzda ard arda vuku bulan yukarıdaki bu en özgün “on 
geceyi” (=89/2-3) şöylece ve açıkça görelim:    
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Geceler      Gece Uzunlukları          
Ekim ayı           saat       dakika          

    10        12          26          

    11          12          28          

    12           12          30          

    13           12          32          

    14          12          34          

    15          12          36          

    16          12          38          

    17          12          40          

    18           12          42          

    19        12          43 

*O halde, işte yukarıdaki o “çift ” sayılı (=89/3) bu en özgün “beş” Geceyi (=89/2) şimdi böyle                         
en Muhteşem ve mükemmel bir tarzda açıkça görebiliyoruz:  

10  12  26  12  12  30  14  12  34  16  12  38  18  12  42   

           =19x…             

*O halde, işte yukarıdaki o “tek” sayılı (=89/3) bu en özgün “beş” Geceyi (=89/2) şimdi böyle                         
en Muhteşem ve mükemmel bir tarzda açıkça görebiliyoruz:   

11  12  28  13  12  32  15  12  36  17  12  40  19  12  43 

   =19x…      
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O halde, bunun ardından, şimdi --(yukarıda böylece ve özellikle o “fecr (tan ağarması)” üzerine 
Yüce Rabbimiz tarafından verilmiş olan o Anttan ötürü; 89/1, 5)-- şu en özgün “üç gündüzü” de, 
ve ardından yine --(yukarıda böylece ve özellikle o “gece” üzerine de Yüce Rabbimiz tarafından 
verilmiş olan o Anttan ötürü; 89/4, 5)-- şu en özgün “dört geceyi” de şöylece ve açıkça görelim:        

Gündüzler     Gündüz uzunlukları       
 Ekim ayı           saat       dakika          

     1        11          50          

     2          11          48          

     3           11          46          

Geceler      Gece Uzunlukları          
Ekim ayı           saat       dakika          

    24        12          53          

    25          12          54          

    26           12          56       

  27        12          58  

*Lütfen, burada dikkat edip şunu açıkça görelim ki, yukarıdaki --(bu en özgün “on gecenin” 89/2 
en ilk günü olan)-- o 10. günden önce bu Ayda böylece tam “9” gün mevcut olduğundan, ve 
akabinde yine yukarıdaki --(bu en özgün “on gecenin” 89/2 en son günü olan)-- o 19. günden 
sonra bu Ayda böylece tam “12” gün mevcut olduğundan, böylece Ayın en başından tam                       
(9 / 3 =) “3” gündüzü, ve akabinde Ayın sonlarından da tam (12 / 3 =) “4” geceyi böyle birbirine 
tam paralel ve mükemmel bütünleyici bir tarzda: (gündüzler: 1, 2, 3 …… geceler: 24, 25, 26, 27) 
Yüce Rabbimizin burada da böyle en Bilge ve mükemmel bir Takdiriyle (=54/49 & 77/23 & …), 
böylece hesaba almaktayız, en başta.          
O halde, şimdi son olarak burada şunu da mutlaka görelim ki, yukarıdaki bu özgün “3” gündüzü, 
ve sonraki o en özgün “10” geceyi, ve sonraki o özgün “4” geceyi (=89/1, 2, 4) burada yine 
böyle en mükemmel bir “Simetrik Plan” üzere, karşılıklı olarak, muhakkak şöylece de idrak 
edebiliriz, en sonunda:            

3 gündüz, 5 (çift  sayılı) gece, 4 gece,   ve/veya   3 gündüz, 5 (tek sayılı) gece, 4 gece                       
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*O halde, işte yukarıdaki o en özgün üç “Gündüzü” de (=89/1) şimdi böyle en Muhteşem ve 
mükemmel bir tarzda açıkça görebiliyoruz:  

    1  11  50  2  11  48  3  11  46           

      =19x…      

*O halde, işte yukarıdaki o en özgün dört “Geceyi” de (=89/4) şimdi böyle en Muhteşem ve 
mükemmel bir tarzda açıkça görebiliyoruz:  

24  12  53  25  12  54  26  12  56  27  12  58      

                                  =19x…      

*Ve lütfen, burada dikkat edip açıkça görelim ki, yukarıdaki tüm bu en özgün “Gecelerin” 
(=89/2, 4) ve “Gündüzlerin” (89/1) temel uzunluklarını yine içinde bulunduğumuz bu 2014 yılı 
itibarıyla hesaba aldık. Çünki bu Yıl şimdi içinde bulunduğumuz bu en kritik ve önemli Üçüncü 
ve Son Günün/Binyılın (=2001den 3000e) böylece “19” tam katı bir sonuç veren (=19 x 106)  
en kritik ve temel ilk Yılı olma özelliği taşımaktadır. (O halde, bu hususta lütfen, şimdi yine                  
Kuran-Haber 22/47 & 2/62 Ayetlerini de bu bağlamda muhakkak görmeliyiz yine, en başta.)     

*Ve lütfen, burada yine dikkat edip görelim ki, yukarıdaki tüm bu en özgün “Gecelerin”                 
(=89/2, 4) ve “Gündüzlerin” (89/1) temel uzunluklarını esasen ana/büyük birimler olan                            
bu “saatler” ve “dakikalar ” itibarıyla hesaba aldık, ek/küçük birimler olan “saniyeleri” ise yine                      
bu konudaki bu en temel Ayetlerde yer alan Yüce Rabbimizin bu mutlak Direktifi doğrultusunda 
(lütfen, bkz. birinci sayfada: 74/28-30) --o sol tarafta-- böylece doğrulukla hariç tutup dışladık, 
ve --o sağ tarafta-- ise böylece doğrulukla hariç tutup  eledik burada da böylece yine, en başta. 
(=74/28)    

(*Yukarıdaki bu muhteşem Tablolarda esas alınan veriler “timeanddate.com” sitesinden alınmıştır.) 
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resim kaynak: virtualtelescope.eu (Yeni Ay)                    resim kaynak: science1.nasa.gov (Tüm Ay) 

 

189- Sana doğan Aylardan soruyorlar, de ki: Onlar, insanlar için vakit ölçüleridir, ve de 
Toplanma (için)! (Kuran-Haber 2/189) 

16- O halde, o şafak vaktine yemin ederim,                                        
17- Ve o geceye, ve (içinde) toplayıp barındırdıklarına,                          
18- Ve --(her “Yeni Ay” ve/veya “Tüm Ay” evrelerinde, böylece tam yuvarlak olarak 
gözlemlenmek suretiyle)-- toparlandığında o Aya;                         

19- Siz, gerçekten --(işte, şimdi özellikle yukarıdaki o herbir “Yeni Ay,” ve/veya o herbir    

“Tüm Ay” evrelerine tanık olmak suretiyle)-- evreden evreye (böylece) mutlak konacaksınız!                    
20- Ama onlara ne oluyor ki (hala) iman etmiyorlar?                             
21- Kendilerine --“19” kodlu-- o “Okunuş” (=74/26-30) okunduğunda secde etmiyorlar.                     
22- Hayır, (çünki) o nankörlük ediciler --işte, şimdi burada “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafı 
böylece-- yalanlıyorlar  (=74/31)!                                
23- Ve (ama) AL-LAH en Bilendir onlar (art niyetli olarak) neleri --işte, şimdi burada                         
“19” kodlu o Tablolarda, o sağ tarafa karşı da böylece-- saklıyorlar  (=74/31)!                       
24- O halde, --(şimdi artık bu takdirde; 41/5)-- sen onlara Acıklı bir Azap ile müjde ver.   
25- Ancak --(derhal tevbe ederek; 25/70-71)-- iman edip (“19” kodlu) o “Erdemli 
Çalışmalarda” bulunanlar (=74/26-31) başka; (çünki) onlar için kesintisiz bir Mükafat vardır! 
(Kuran-Haber 84/16-25)   

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece yukarıda anılan o 
herbir “Yeni Ay” ve/veya o herbir “Tüm Ay” evrelerinde), ve kendi canlarında da göstereceğiz, 
ta ki bunun mutlak Gerçek olduğu onlara apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  
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O halde, şimdi yine burada --(hz. Davudun ve de hz. Muhammedin (ikisinin üzerine de Selam 
olsun) uzun zamandır beklenen Mesih ve Mehdi torunları olan bu en kritik ve önemli “Misak 
Elçisi/MESAJI nın” şimdi Yüce AL-LAH tarafından içinde bulunduğumuz bu Son Günde/Çağda 
artık böylece tüm Đnsanlığa gönderilmiş olduğu bu “seçilmiş Şehirde” (=Tucson, Arizona);                                  
--(bu hususta, lütfen, şimdi yine Kuran-Haber 27/91 Ayetini --sayfa 52-54te-- muhakkak 

görmeliyiz, en başta)-- işte şimdi yine bu en kritik ve temel 2014 yılının ilk gününden itibaren,                  
Yüce Rabbimizin Takdiriyle, burada böylece ve açıkça gözlemlenebilmiş olacak olan o en özgün 
“19” Yeni Ay ve de “19” Tüm Ay evrelerini şöylece ve açıkça peş peşe görelim:    

 

2014      2014 

1. Yeni Ay (1 Ocak’ta)    1. Tüm Ay (15 Ocak’ta) 

29 gün sonra      30 gün sonra 

2. Yeni Ay (30 Ocak’ta)    2. Tüm Ay (14 Şubat’ta) 

30 gün sonra       30 gün sonra 

3. Yeni Ay (1 Mart’ta)    3. Tüm Ay (16 Mart’ta) 

29 gün sonra      30 gün sonra   

4. Yeni Ay (30 Mart’ta)    4. Tüm Ay (15 Nisan’da) 

30 gün sonra       29 gün sonra  

5. Yeni Ay (29 Nisan’da)    5. Tüm Ay (14 Mayıs’ta) 

29 gün sonra       30 gün sonra  

6. Yeni Ay (28 Mayıs’ta)    6. Tüm Ay (13 Haziran’da) 

30 gün sonra       29 gün sonra  
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7. Yeni Ay (27 Haziran’da)    7. Tüm Ay (12 Temmuz’da) 

29 gün sonra       29 gün sonra  

8. Yeni Ay (26 Temmuz’da)    8. Tüm Ay (10 Ağustos’ta) 

30 gün sonra      29 gün sonra  

9. Yeni Ay (25 Ağustos’ta)    9. Tüm Ay (8 Eylül’de) 

30 gün sonra       30 gün sonra  

10. Yeni Ay (24 Eylül’de)    10. Tüm Ay (8 Ekim’de) 

* Đşte, yukarıdaki o 1. Yeni Ay’dan sonra,  * Đşte, yukarıdaki o 1. Tüm Ay’dan sonra, 

Yüce Rabbimizin bu Harikulade Takdiriyle,  Yüce Rabbimizin bu Harikulade Takdiriyle,  

burada tam 266. günde (=19x… ),    burada tam 266. günde (=19x… ),         

10. Yeni Ay’ı böylece görmüş oluyoruz!           10. Tüm Ay’ı böylece görmüş oluyoruz!  

 

30 gün sonra       29 gün sonra  

11. Yeni Ay (23 Ekim’de)    11. Tüm Ay (6 Kasım’da) 

30 gün sonra       30 gün sonra  

12. Yeni Ay (22 Kasım’da)    12. Tüm Ay (6 Aralık’ta) 

29 gün sonra       29 gün sonra  

13. Yeni Ay (21 Aralık’ta)    13. Tüm Ay (4 Ocak’ta) 

30 gün sonra       30 gün sonra  
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14. Yeni Ay (20 Ocak’ta)    14. Tüm Ay (3 Şubat’ta)  

29 gün sonra      30 gün sonra  

15. Yeni Ay (18 Şubat’ta)    15. Tüm Ay (5 Mart’ta) 

30 gün sonra      30 gün sonra  

16. Yeni Ay (20 Mart’ta)    16. Tüm Ay (4 Nisan’da) 

29 gün sonra       29 gün sonra  

17. Yeni Ay (18 Nisan’da)    17. Tüm Ay (3 Mayıs’ta)  

30 gün sonra       30 gün sonra  

18. Yeni Ay (18 Mayıs’ta)    18. Tüm Ay (2 Haziran’da) 

29 gün sonra       29 gün sonra  

19. Yeni Ay (16 Haziran’da)   19. Tüm Ay (1 Temmuz’da) 

* Đşte, yukarıdaki o 10. Yeni Ay’dan sonra,         * Đşte, yukarıdaki o 10. Tüm Ay’dan sonra, 

Yüce Rabbimizin bu Harikulade Takdiriyle,         Yüce Rabbimizin bu Harikulade Takdiriyle,  

burada yine tam 266. günde (=19x… ),      burada yine tam 266. günde (=19x… ),         

9. Yeni Ay’ı da böylece görmüş oluyoruz!         9. Tüm Ay’ı da böylece görmüş oluyoruz!  
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*Lütfen, burada dikkat edip şunu açıkça görelim ki, yukarıdaki o 1. “Yeni Ay” ve de                               

1. “Tüm Ay” böylece aynı aylarda (=Ocak ve Ocak –2014) görülmüş olduğundan (lütfen, bkz. 

sayfa 139), burada --(bunların akabinde, o herbir “Yeni Ay” ve/veya o herbir “Tüm Ay” 
arasındaki günleri)-- saymaya her ikisinde de burada böylece en başta hemen o ertesi günleri                     

ilk gün olarak kabul ederek saymaya başladık; ve daha sonra ise, yukarıdaki o 11. “Yeni Ay”  

ve de 11. “Tüm Ay” böylece farklı aylarda (=Ekim ve Kasım –2014) görülmüş olduğundan 

(lütfen, bkz. sayfa 140), burada --(bunların akabinde, o herbir “Yeni Ay” ve/veya o herbir                 
“Tüm Ay” arasındaki günleri)-- saymaya ilkinde (=Yeni Ay) orada böylece hemen o aynı günü 
ilk gün olarak kabul ederek, ve ikincisinde (=Tüm Ay) ise orada yine böylece hemen o ertesi 
günü ilk gün olarak kabul ederek  saymaya başladık.        
Böylelikle burada en evvelden beri Yüce Rabbimizin bu en Bilge ve mükemmel Takdiriyle 
(=2/189), yukarıdaki bu aynı başlangıçlar (=Ocak ve Ocak –2014) için aynı kuralı, ve bu farklı 
başlangıçlar (=Ekim ve Kasım –2014) için ise bu farklı kuralı oralarda en başta böylece 
doğrulukla ve mükemmel olarak takip ettik.      

*Ve lütfen, burada dikkat edip açıkça görelim ki, yukarıda böylece Yüce Rabbimizin bu en Bilge 
ve mükemmel Takdiriyle (=2/189 & 84/18-19) böylece peş peşe tanık olduğumuz tüm bu                     

en özgün “19” Yeni Ayı ve de “19” Tüm Ayı yine içinde bulunduğumuz bu 2014 yılının o ilk 
Ayının ilk gününden başlayarak hesap ettik. Çünki bu Yıl şimdi içinde bulunduğumuz bu                      
en kritik ve önemli Üçüncü ve Son Günün/Binyılın (=2001den 3000e) böylece “19” tam katı 
bir sonuç veren (=19 x 106)  en kritik ve temel ilk Yılı olma özelliği taşımaktadır. (O halde,                       
bu hususta lütfen, şimdi yine Kuran-Haber 22/47 & 2/62 Ayetlerini de bu bağlamda muhakkak 
görmeliyiz yine, en başta.) *Ve yukarıda tanık olduğumuz o ilk “Yeni Ayın” böylece bu en kritik 

ve temel 2014 Yılının hemen birinci gününde (=1 Ocak) gerçekleşmiş olması da asla gözden 
kaçırmamamız gereken, yine mutlak olarak Yüce Rabbimize ait en önemli ve apayrı bir 
Hikmettir böylece, en başta.    

*Ve lütfen, burada dikkat edip şunu da açıkça ve muhakkak görelim ki, Yüce Rabbimiz 

yukarıdaki bu en özgün Ayette (=84/19) zaten böylece daha en baştan beri tüm o “19” Yeni Ayı 

ve de o “19” Tüm Ayı böylece “evreler” halinde (=tabakan an tabakin) şimdi bu bağlamda da 
böyle TAM ve MÜKEMMEL olarak böylece “peş peşe” idrak edeceğimizi de böyle en Bilge ve 
mükemmel bir şekilde Đşaret etmiş bulunmaktadır, en evvelden beri (lütfen, bkz. sayfa 138)               

orada böylece (=84/18-19)!      

(*Yukarıdaki bu muhteşem Tablolarda esas alınan veriler “timeanddate.com” sitesinden alınmıştır.) 
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  resim kaynak: spaceplace.nasa.gov (Güneş Sistemi) 

 

36- Şüphesiz ki, AL-LAH katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günde(n beri),                       
AL-LAHın Yazıtında (böylece) “on iki Ay’dır.” Bunlardan “dördü” haram/kutsal (Ay’lardır). 
Đşte, dosdoğru olan Din budur. O halde, bunların içinde asla kendi canlarınıza zulmetmeyin; 
…… (Kuran-Haber 9/36) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece yukarıda anılan o 
en özgün “oniki Ay,” ve bunların içindeki o haram/kutsal kılınmış olan o en özgün “dört Ay” 
içinde), ve kendi canlarında da göstereceğiz, ta ki bunun mutlak Gerçek olduğu onlara apaçık 
olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

 

O halde, burada ilk olarak şunu açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıda Yüce Rabbimiz tarafından 
böylece ve özellikle haram/dokunulmaz kılınmış olan o en özgün “dört Ay” (=9/36) Yılın                 
en başındaki, veya ortasındaki bir “dört Ayı” değil, fakat özellikle Yılın en sonundaki bu              

“dört Ayı” (=9uncu, ve 10uncu, ve 11inci, ve 12inci Ayları) işaret etmektedir, 
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burada Yüce Rabbimizin daha en baştan beri böylece bu en özgün Sure/Bölüm numarasında 

(=“9” ), ve akabinde de bununla ilgili bu en özgün Ayet numaralarında (=9/36, 37, 38, 39 

böylece 3+6= 9  &  3+7= 10  &  3+8= 11  &  3+9= 12) en Bilge ve mükemmel bir şekilde 

işaret etmiş olduğu üzere!            
(*O halde, burada en başta şunu da açıkça görmeliyiz ki, yukarıda Yüce Rabbimiz tarafından               
böylece ve özellikle haram/dokunulmaz kılınmış olan bu en özgün “dört Ay” ilkin bu Ayette 
(=9/36) böylece vurgulandıktan sonra, yukarıdaki bu Ayetin (=9/39) en sonunda da şöyle 
vurgulanarak: “Ve AL-LAH her istem üzerinde “Ölçüp Güç Yetirendir (=Kadirun )!” bu konu  
Tam ve Mükemmel olarak böylelikle de sonuca bağlanmış olmaktadır orada, en baştan beri.)   

O halde, işte şimdi burada Yüce Rabbimizin, en evvelden beri, böyle en Bilge ve mükemmel bir 
şekilde takdir edip yaratmış olduğu bu toplam “oniki Ay” (=9/36), ve bunun içinde böylece ve 
özellikle haram/kutsal kılmış olduğu o en özgün “dört Ay” (=9/36) üzerindeki --“19” kodlu--                        
o en Muhteşem ve mükemmel “Ölçüsünü/Takdirini ” (=74/26-30) açıkça görelim:      
 

kutsal     normal    normal    kutsal     normal    normal    
    Ay            ay            ay                Ay            ay            ay                     

   9    1       2       11    7       8 

        =19x…           =19x… 

 

 kutsal     normal    normal     kutsal     normal   normal                                  
   Ay           ay            ay                 Ay           ay            ay           

     10    6       4       12    3       5 

       =19x…            =19x… 
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*Lütfen, burada dikkat edip en başta şunu açıkça idrak edelim ki, yukarıdaki o 10. (kutsal) Ay 

ile birlikte yer alan oradaki o (normal) Ayların bu sayıları (=6. ve 4. Aylar) bundan önce o                 

9. (kutsal) Ay ile birlikte yer alan oradaki o (normal) Ayların bu sayılarından (=1. ve 2. Aylar) 

böylece mutlak büyük oldukları için, burada böylece o büyük sayıyı (=6. Ay) ilkin, ve o küçük 

sayıyı (= 4. Ay) doğrulukla hemen bundan sonra yazmaktayız.                                                         

Bunun ardından ise, yukarıdaki o 12. (kutsal) Ay ile birlikte yer alan oradaki o (normal) 

Ayların bu sayıları (=3. ve 5. Aylar) bundan önce o 11. (kutsal) Ay ile birlikte yer alan 

oradaki o (normal) Ayların bu sayılarından (=7. ve 8. Aylar) böylece mutlak küçük oldukları 

için, burada da böylece o küçük sayıyı (=3. Ay) ilkin, ve o büyük sayıyı (=5. Ay) doğrulukla 

hemen bundan sonra yazmaktayız; böyle tam paralel ve karşılıklı tam eşit/denk bir tarzda:             

  9  1 (+1) 2      11  7 (+1) 8 

10  6 (-2) 4      12  3 (+2) 5 

Yüce Rabbimizin bu en Bilge ve mükemmel Takdiriyle (=74/26-30) böylece burada da yine,                
en evvelden beri (=9/36)!           
O halde, şimdi de burada yukarıdaki bu en özgün “oniki Ayın” herbiri içinde, Yüce Rabbimiz 
tarafından yine böylece en evvelden beri (=17/12), böylelikle mevcut kılınmış olan o “toplam 
gün sayılarını” da açıkça görelim:  

       kutsal     normal    normal     kutsal    normal      normal                 
Ay            ay            ay             Ay           ay              ay                           

    9       1       2      11     7        8 =19x… 

       Eylül         ocak       şubat       Kasım    temmuz    ağustos                                                                                      

 30         31        29        30         31         31 =19x…                                                             

Gün            gün          gün         Gün          gün           gün 
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    kutsal     normal    normal     kutsal     normal    normal    
        Ay            ay            ay             Ay           ay            ay                            

         10     6       4      12     3       5  =19x… 

              Ekim     haziran     nisan       Aralık      mart       mayıs                                                                                    

             30      30        30         31        31        31  =19x…      

    Gün         gün          gün          Gün         gün         gün 

 

*Lütfen, burada dikkat edip açıkça görelim ki, yukarıdaki o en özgün ilk “altı ay” içinde                          
--(oradaki o en özgün ilk üç ayın “en sonunda” yer alan)-- Şubat ayını orada böylece istisnai 
olarak özellikle “29” gün olarak hesaba aldığımız için, bu durumu “normale” döndürmek üzere                  
--(çünki toplam “365” günlük “normal yıllar” böyle “366” günlük “artık yıllara” oranla mutlak 
çoğunluktadır)-- yukarıdaki o en özgün ikinci “altı ay” içinde --(oradaki o en özgün ilk üç ayın 
“en başında” yer alan)-- ve (özellikle haram/dokunulmaz kılınmış olan o) Ekim  ayını orada 
(böylece en sondaki 1 günü özellikle hariç/dokunulmaz bırakarak) toplam “30” gün olarak 
hesaba aldık, Yüce Rabbimizin bu en Bilge ve hikmetli Đşaretiyle (=9/36-37), en baştan beri!       

O halde, şimdi yukarıda bu açıdan bu en kritik ve önemli Ayetleri (=9/36-37) burada şimdi                           
bu bağlamda da, şöylece ve açıkça görelim:   

37- Şüphesiz ki, o --(böylece ve özellikle haram/dokunulmaz kılınmış olan bu “dört Ay” 

hakkında; bunun için, lütfen, şimdi en başta --sayfa 143te-- tekrar bkz. “9/36”)-- çarpıtma 

yapmak ancak inkarcılıkta bir artıştır; bununla (böylece) ancak o inkarcılar saptırılır. (Çünki) 

onlar onu bir seferinde helal/uygun kılıyorlar (=yani yukarıdaki bu 10 6 4 aylarını şimdi 

böylece normal ve kabul edilebilir buluyorlar), ve onu bir seferinde (ise) haram/yasak kılıyorlar  

(=yani yukarıdaki bu 12 3 5 aylarını ise --(bunun da aslen 5 3 şeklinde gelmesi gerektiğini 

talep ederek)-- böylece anormal ve kabul edilemez buluyorlar), böylece AL-LAHın  
haram/kutsal kılmış olduğu “sayıyı” (=“ iddete;” i şte, yukarıdaki bu “19” sayısını: 74/30-31)-- 
bozabilmek için!              
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Ve (ardından), onlar AL-LAHın o haram/dokunulmaz kıldığını da (=yani yukarıda bilhassa o 
haram/dokunulmaz Ayda (=Ekim) --(yukarıda açıkça izah edilmiş olan o en Hikmetli Gerekçeye 
binaen)-- böylece ve bilhassa hariç/dokunulmaz kılınmış olan o en sondaki “1” günü de)                      
--yine yukarıdaki bu en Muhteşem ve eşsiz “19” planını;  74/26-31 böylelikle bozabilmek için-- 
helal/uygun kılıyorlar (=yani bunun da orada muhakkak hesaba dahil edilmesi gerektiğini 
böylece talep ediyorlar)!     

Onlara bu kötü işleri (böylece) süslü kılındı, çünki AL-LAH --(işte, şimdi onlar bu tarzda hareket 
etmeye devam ederlerse; 11/19-22)-- böyle inkarcı bir toplumu asla --(buradaki “19” kodlu, bu                           
en Muhteşem ve eşsiz Đletisiyle = Huda; 74/26-30, 31)-- doğruya iletmez = la yehdi!  

 

(Kuran-Haber 9/36-37)          
========== 
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resim kaynak: svs.gsfc.nasa.gov --NASA/Goddard Uzay Uçuş Merkezi-- (Pulsar)           

 

1- Göğe ve (orada) o Parlayana --andolsun!          
2- Ve sana ne bildirdi nedir o Parlayan?         
3- Đşte, (karanlığı) delici/vurucu bir Yıldızdır (o)! (Kuran-Haber 86/1-3) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece yukarıda anılan                  
o en özgün “Parlayıcı” ve böylece karanlığı “delici/vurucu olan o Yıldız da”), ve kendi 
canlarında da göstereceğiz, ta ki bunun mutlak Gerçek olduğu onlara apaçık olsun!                        
(Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

----------             
PSR J0437-4715 isimli gökcismi aslen bir Pulsar’dır (=Parlayan Yıldız). Bu, günümüzde    
bilinen en yakın ve en parlak milisaniye Pulsar olma özelliğini taşımaktadır. Bu Pulsar (kendi 
ekseni etrafında) herbir dönüşünde (atarcalar halinde) hızla yeryüzüne ulaşan radyo ışınları   
yayarak parlamaktadır. Bu, günümüzde Güneş Sistemi dışında olup da yeri en iyi belirlenmiş 
gökcismi olma özelliği de taşımaktadır. Bu Pulsar aynı zamanda en sağlam ve dakik bir                 
doğal saat olma özelliği de taşımaktadır, ve hatta bu açıdan atom saatlerinden dahi daha 
güvenilir olduğu düşünülmektedir.                      
PSR J0437-4715 isimli bu gökcismi aynı zamanda X ışınları tespit edilip detaylıca incelenmiş  
ilk milisaniye Pulsar’dır (=Parlayan Yıldız). (kaynak: en.wikipedia.org/wiki/PSR_J0437-4715)  
----------  

O halde, şimdi yukarıda tüm bu açılardan gökyüzündeki “en Parlak” ve “en dikkat çekici” olan 
bu Pulsarla (=Parlayan Yıldız) ilgili en temel bilimsel verileri şöylece ve açıkça görelim:  



Muhteşem Mucizeler           149 
_____________________________________________________________________________________ 

 

PSR J0437-4715 (Pulsar) 

Koordinatlar (J-2000)             

Dik Yükselim Açısı / Right Ascension:          

4 saat   37 dakika   15.7 saniye (=yuvarlak rakam olarak: 16 saniye)  

O halde, işte burada açıkça görüyoruz ki:  

 saniye      dakika      saat                        

  16       37      04     =19x… 

Alçalım açısı / Declination:            

-47 derece   15 arkdakika  7.9 arksaniye (=yuvarlak rakam olarak: 8 arksaniye)  

O halde, işte burada açıkça görüyoruz ki:   

  derece   arkdakika   arksaniye                        

 47       15         8     =19x… 

*Lütfen, dikkat edip görelim ki, yukarıda sadece bu ana/büyük veride (=“saat”) bunun önüne 
böylece doğrulukla bir “0” rakamı da koyabiliyoruz “4” rakamından hemen önce.)  

(Kendi ekseni etrafında) Dönüş Süresi: 5.7574  milisaniye 

5.7  =19x… 

(Önündeki yıldızın etrafında) Dönüş Süresi: 5.7410  gün   

5.7  =19x… 
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Yörüngesel kaçınım:  0.000019186 

0.000019  =19x… 

Yörüngesel eğilim :  42.75356 

42.75  =19x… 

 

*Lütfen, burada dikkat edip açıkça görelim ki, yukarıdaki verilerde --(en baştaki o “sıfırları” 
hariç tutmak kaydıyla)-- o özgün “ondalık noktalarından” sonraki --(böylece burada da yine 
birbirine tam paralel ve denk/eşit bir tarzda)-- o ikişer sayıyı esas alıyor, orada bunlardan  
sonrasını ise yine bu konudaki bu en temel Ayetlerde yer alan Yüce Rabbimizin bu mutlak 
Direktifi doğrultusunda (lütfen, bkz. birinci sayfada: 74/28-30) --o sol tarafta-- böylece 
doğrulukla hariç tutup dışlıyor, ve --o sağ tarafta da-- böylece doğrulukla hariç tutup eliyoruz, 
burada da böylece yine, en başta. (=74/28)    

*Ve lütfen, burada dikkat edip son olarak şunu da açıkça idrak edelim ki, yukarıda gökyüzündeki 
bu “en Parlak” ve bu açılardan “en dikkate şayan” bu Pulsar (=Parlayan Yıldız; 86/3) 
hakkındaki tüm bu “19” kodlu, en Muhteşem ve mükemmel verileri bu Pulsar orada,                                       
Yüce Rabbimizin Emriyle, o yörüngesinde --o sol tarafta & o sağ tarafta-- böylece en hassas ve 
dakik bir tarzda hareket ederken böylece mükemmel “Simetrik bir Tarzda ” da algılayabiliriz 
yine, en başta (=74/26-30)!                                                              
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resim kaynak: chandra.harvard.edu --Optik: DSS, Illüstrasyon: NASA/CXC/M.Weiss-- (Cygnus X-1) 

15- O halde, yemin ederim o Gizlenenlere (=elHunnes);        
16- (Ve de onların etrafında)-- dönüp dolaşarak o Görünenlere (=elKunnes)!    
(Kuran-Haber 81/15-16)   

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece yukarıda anılan o 
“Gizlenenler” ve de onların etrafında dönüp dolaşarak o “Görünenlerde”), ve kendi canlarında da 
göstereceğiz, ta ki bunun mutlak Gerçek olduğu onlara apaçık olsun!                                               
(Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

----------            
Cygnus X-1 isimli gök sistemi “Yüksek Kütle, X Işını Çiftli Sistemlerinin ” en ünlü örneğidir. 
Bu sistem geceleyin gökyüzündeki en güçlü X Işını kaynağı durumundadır. Bu sistem 
SamanYolu galaksisi içinde bugüne kadar bilinen en ağır yıldız-kütleli karadeliklerden  biri 
konumundadır. Bu sistem gökyüzündeki en parlak ve devamlı güçlü X I şını (E > 20 keV) 
kaynağı durumundadır. Bu gibi bir yıldız-kütleli karadelik normalde bize tamamen görünmez 
durumdadır. (*Bunun için bu tip bir karadelik yıldızı yukarıdaki Ayette, Yüce RABBĐMĐZ 
tarafından, bizlere özellikle “elHunnes: Gizlenenler” olarak tanıtılmıştır.) Fakat böyle bir                     
“Çiftli Sistemde” (=biri bize tamamen görünmez, diğeri ise görünür  durumda olan böyle bir 
Çift yıldızdan oluşan sistem) parlak X Işınları bunun varlığını bildirir. Bu sistem gökyüzünde 
keşfedilmiş ilk X I şını kaynağı ve yıldız-kütleli bir karadelik  konumundadır. Cygnus X-1 
isimli bu gök sistemi ünlü fizikçi Stephen Hawking ve Kip Thorne arasında bir iddia konusu da 
olmuştur; Hawking ilkin burada asla bir kara delik bulunmadığını iddia etmiştir,  
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fakat daha sonra yapılan Bilimsel gözlemler burada gerçekten de bir karadelik  olduğu kanaatini 
iyice güçlendirdiği vakit, 1990 yılında Hawking dürüstçe davranarak bu iddiasını kaybettiğini  
açıkça bildirmiştir. (kaynaklar: skyandtelescope.com/community/skyblog/newsblog/Cygnus-X-
1-Exactly-134241693.html & en.wikipedia.org/wiki/Cygnus_X-1)  

(Yukarıdaki bu “Çiftli Sistemde” yer alan bu ikinci Yıldız) HDE 226868 isimli gök cismi ise  
dev mavi bir Yıldızdır. Bu yıldız teleskoplar vasıtasıyla bize tamamen görünür  niteliktedir. 
(*Bunun için bu tip bir yıldız yukarıdaki Ayette, Yüce RABBĐMĐZ tarafından, bizlere özellikle 
“elKunnes: Görünenler” olarak tanıtılmıştır.) Bu yıldız Cygnus X-1 karadeliği etrafında --(ve 
bu karadelik de bunun etrafında)-- dönmektedir. Ancak bu Cygnus X-1 karadeliği bize tamamen 
görünmez nitelikte olduğu için, göğe teleskoplarla bakıldığı vakit böylelikle orada sadece                
HDE 226868 isimli bu Yıldız dönüp dolaşmakta iken gözlemlenebilmektedir (=bunun için bu tip 
bir yıldız yukarıdaki Ayette ayrıca ve ek olarak özellikle “elCevari: Dönüp dolaşanlar”                     
olarak da vurgulanmıştır; =81/16)! (kaynaklar: observing.skyhound.com/archives/avg1/ 
V1674_Cyg.html & hea-www.cfa.harvard.edu /~jein/apj_742_2_84.pdf)                                          
----------  

O halde, şimdi yukarıda tüm bu açılardan gökyüzündeki “en Parlak” ve “en dikkat çekici” olan 
bu Binary System (=Çiftli Sistem) ile ilgili en temel bilimsel verileri şöylece ve açıkça görelim:  

Cygnus X-1 / HDE 226868 (Çift Yıldızlı Sistem)         
Koordinatlar (J-2000) 

Dik Yükselim Açısı / Right Ascension:          

19 saat   58 dakika   21.676 saniye  

O halde, işte burada açıkça görüyoruz ki:  

   saat       dakika      saniye                        

  19      58      21.6     =19x… 

Alçalım Açısı / Declination:           

+35 derece   12 arkdakika   5.775 arksaniye   

  arksaniye   arkdakika     derece                        

 05.7       12        35     =19x… 
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*Lütfen, burada dikkat edip şunu açıkça görelim ki, yukarıdaki bu en özgün Karadeliğin                     
bu “Dik Yükselim Açısı” verilerini böylece “baştan sona doğru” (=saat & dakika & saniye) 
sırasıyla, ve ardından bu “Alçalım Açısı” verilerini ise böylece “sondan başa doğru” (=arksaniye 
& arkdakika & derece) sırasıyla yerleştirdik. Ve bundan önceki o en özgün Pulsarın                                     
o “Dik Yükselim Açısı” verilerini ise orada böylece “sondan başa doğru” (=saniye & dakika & 
saat) sırasıyla, ve ardından o “Alçalım Açısı” verilerini ise orada böylece “baştan sona doğru” 
(=derece & arkdakika & arksaniye) sırasıyla yerleştirmiştik (bunun için lütfen, tekrar bkz. sayfa 
149), burada böylece --(tam “zıt” yönlü olarak)-- birbirlerine böyle tam paralel ve denk/eşit bir 
tarzda, en başta. O halde, işte şimdi yine oradaki o --(sondan başa doğru)-- sıralı o “Dik 
Yükselim Açısı” verileri içindeki o (en sağdaki) “saati” böylelikle (=04) olarak yazdığımız gibi, 
burada da buna karşılık yine bu --(sondan başa doğru)-- sıralı bu “Alçalım Açısı” verileri 
içindeki o (en soldaki) “arksaniyeyi” böylelikle (=05.7) olarak yazdık, burada da yine böylece                  
--(tam “zıt” açıdan olmak kaydıyla)-- birbirlerine böyle tam paralel ve denk/eşit bir tarzda yine, 
en başta.     

Cygnus X-1 (=işte, buradaki bu Gizlenen Yıldız; 81/15)       
(=o halde, şimdi bunun yukarıdaki bu en özgün numarasını: 1 burada böylece alırsak);  

HDE-226868 (=işte, buradaki bu Görünen Yıldız; 81/16)       
(=o halde, şimdi bunun yukarıdaki bu en özgün numarasını: 226868 burada böylece alırsak):  

1  226868  = 19x… 

Cygnus X-1 (=işte, buradaki bu Gizlenen Yıldız; 81/15)-- Güneşten 14.8 kat daha kütlelidir.                           
(=o halde, şimdi bunu yuvarlak rakam olarak: 15 şeklinde alırsak);       

HDE-226868 (=işte, buradaki bu Görünen Yıldız; 81/16)-- Güneşten 19.2 kat daha kütlelidir.   
(=o halde, şimdi bunu da yuvarlak rakam olarak: 20 şeklinde alırsak):     

15  20  = 19x… 

*Lütfen, dikkat edip şunu en başta burada da tekrar açıkça idrak etmeliyiz ki, bilim adamları her an ve mutlak 

olarak AL-LAHın gözetimi altında ve ancak O’NUN izniyle tüm bu göksel cisimleri keşfedebilir, ve bunları 

böylece numaralandırabilirler. (=Kuran-Haber 2/255) Dolayısıyla, tüm bu gibi Bilimsel keşifler --(eğer                  

en baştan beri Yüce AL-LAHın Rızasına ve Emrine uygunsa)-- onlara böylece Yüce AL-LAH tarafından 

öğretilmiş olup, dolayısıyla, gerçekte bunların da Tek Yaratıcısı ve Mutlak Sahibi elbette böylelikle sadece                 

Yüce AL-LAHtır. (bkz. Kuran-Haber 2/255 & 21/80 & 8/17 & …) (O halde, bu hususta lütfen, şimdi bu konuyla 

ilgili o en önemli ve temel Beyanı tekrar görmek için sayfa 12’yi de muhakkak görmeliyiz yine, en başta.)          
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Cygnus X-1 (=işte, buradaki bu Gizlenen Yıldız; 81/15)-- görünür parlaklığı (=apparent 
magnitude) hiç/sıfır (=çünki tamamen görünmez nitelikte bir Karadelik bu)    
(=o halde, şimdi bunu: 0.0 olarak alırsak);  

HDE-226868 (=işte, buradaki bu Görünen Yıldız; 81/16)-- görünür parlaklığı (=apparent 
magnitude) 8.9 – 8.7 değerleri arasında inip çıkıyor          
(=o halde, şimdi bunu: 8.9  8.7 olarak alırsak):      

0.0  0.0  8.9  8.7  = 19x… 

 

Cygnus X-1 (=işte, buradaki bu Gizlenen Yıldız; 81/15)-- SamanYolu galaksisi içinde               

saniyede 21 km (=yani saatte 75600 km) hızla ilerlemektedir.        

(=o halde, şimdi yukarıdaki bu hızı en son basamakta sadece ve özellikle bir arttırarak:                          

75601 şeklinde alırsak);  

HDE-226868 (=işte, buradaki bu Görünen Yıldız; 81/16)-- SamanYolu galaksisi içinde 

saniyede 21 km (=yani saatte 75600 km) hızla ilerlemektedir.      

(=o halde, şimdi yukarıdaki bu hızı en son basamakta sadece ve özellikle bir arttırarak:                

75601 şeklinde alırsak):   

75601  75601  = 19x… 
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Cygnus X-1 (=işte, buradaki bu Gizlenen Yıldız; 81/15)-- önündeki bu HDE-226868                  

yıldızının etrafında tam 5.599829 günde “tam bir dönüşü” tamamlamaktadır.     

(=o halde, şimdi bunu yukarıda o “ondalık noktasının” ardından, tam o “5.” sırada böylece ve 

özellikle “5” arttırarak: 5.59987 şeklinde yazarsak);  

HDE-226868 (=işte, buradaki bu Görünen Yıldız; 81/16)-- önündeki bu Cygnus X-1 

karadeliğinin etrafında tam 5.599829 günde “tam bir dönüşü” tamamlamaktadır.     

(=o halde, şimdi bunu yukarıda o ondalık noktasının ardından, tam o “5.” sırada böylece ve 

özellikle “5” arttırarak: 5.59987 şeklinde yazarsak)  

5.59987  5.59987  = 19x… 

 

(*Yukarıdaki bu muhteşem Tablolarda esas alınan bilimsel veriler “aavso.org” & “stars.astro.illinois.edu” 
& “observing.skyhound.com” & “skyandtelescope.com” sitelerinden alınmıştır.) 
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resim kaynak: nasa.gov –(united launch alliance) LCROSS (Ay’a Roket Gönderilişi )  

1- O “Saat” (=yakında artık bu takdirde böylece geleceği vadedilmiş olan bu Dumanın, ve de 
ardındaki bu gibi Büyük Cezalandırmaların bu “Saatine” dair de en önemli bir atıftır burada 
böylece şimdi, en başta; 44/10-16)-- yaklaştı, ve Ay yarıldı!       
2- Fakat onlar --(“19” kodlu, matematiksel)-- bir “Đşaret” gördüklerinde (=74/30), (hala) yüz 
çeviriyorlar, ve diyorlar: (Bu), ancak gelip geçici bir göz boyamadır! (Kuran-Haber 54/1-2) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece yukarıda anılan o 
“Ayın yarılması” olayında), ve kendi canlarında da göstereceğiz, ta ki bunun mutlak Gerçek 
olduğu onlara apaçık olsun! (Kuran-Haber 41/53) 

30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/30)  

----------             
LCROSS isimli araç esasen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (=NASA) tarafından 
gönderilmiş olan bir uzay aracıydı. Bu LCROSS aracının temel görevi Ay’ın kutup bölgesinin 
yakınında olan karanlık bir krater yöresinde buzul olup olmadığını tespit etmekti.                       
LCROSS isimli bu araç kendi önünde bulunan o Centaur isimli roketin Ay’a hızla çarpmasının 
ardından bu çarpış ile ilgili verileri toplayıp dünyaya iletecekti (ve verileri iletici bu 
Shepherding uzay aracı) da böylece bunun ardından Ay’ın güney kutbuna yakın bir yerde 

bulunan bu Cabeus isimli kratere düşüp çarpacaktı. --(**işte bu Ay toprağının yarılma 

(=enşakka) anıdır; çünki bu aynı kök kelime örneğin dünyada böylece yere düşüp 

çarpan yağmur damlalarının Dünya toprağını yarması (=şakakna) anlamında da   
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kullanılmaktadır, Yüce Rabbimiz tarafından burada böylece, en başta; bkz.                    

Kuran-Haber 80/26)-- Centaur isimli roket 9 Ekim 2009 tarihinde böylece Ay’a düşüp çarptı; 
Shepherding isimli uzay aracı da bundan tam altı dakika sonra böylece Ay’a düşüp çarptı. 
(kaynak: en.wikipedia.org/wiki/LCROSS & nasa.gov/LCROSS)      
----------    

O halde, şimdi yukarıda bu açıdan (=54/1-2) böyle en kritik bir öneme sahip olan bu “Tarihi 
Olay” ile ilgili o en temel bilimsel verileri şöylece ve açıkça görelim:  

(Dünya’da) Kalkı ş Vakti :             

Centaur roketi             5:32  p.m. (EDT)        

Shepherding aracı   5:32  p.m. (EDT) 

(*Kalkış vaktinde ikisi halihazırda birbirine kenetli durumdalar.)  

5:32  5:32   =  19x… 

                                              

(Ay’a) Çarpı ş Vakti :             

Centaur roketi             11:31  a.m. (UTC)        

Shepherding aracı   11:37  a.m. (UTC) 

(*Çarpış vaktinden önce ikisi çoktandır birbirinden ayrılmış durumdalar.)                                    

11:31  11:37  =  19x…                                                

 

*Lütfen, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak edelim ki, Dünya’da “kalkış vakti” için                 
(bunun gerçekleştiği o Amerikanın, Florida eyaletinin tam o vakitteki o bölgesel EDT saatini)                            
Ay’a “çarpış vakti” için ise artık o evrensel UTC saatini doğrulukla böylece esas alabilmekteyiz 
yukarıda.    
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(yakıtsız olarak) Kalkı ş Vaktinde Kütleleri:  

Centaur roketi             2247.09  kg  (=bunu “yuvarlak rakam” olarak: 2247 kg şeklinde  

Shepherding aracı   585.13  kg  (=bunu “yuvarlak rakam” olarak: 586 kg şeklinde 
böylece alırsak: 

2247  586  =  19x… 

 

Boyutları (maksimum uzunluk, ve (antenden antene olan) maksimum genişlik)  

Centaur roketi             12.68  m  (=bunu “yuvarlak rakam” olarak: 13 m şeklinde   

Shepherding aracı   3.30  m  (=bunu “yuvarlak rakam” olarak: 3 m şeklinde                     
böylece alırsak: 

13  3  =  19x… 

 

(Ay’a) Çarpı ş Vaktinde minimum Kütleleri  

Centaur roketi             2249  kg  (=böyle bir ağırlık Ay’da 373.3 kg olarak hissedilir)  

Shepherding aracı   621  kg  (=böyle bir ağırlık Ay’da 103.1 kg olarak hissedilir) 

373  103  =  19x… 

bunların (Çarpı ş Vaktinde) Ay’da oluşturabilecekleri o kraterlerin yakla şık çapları 

Centaur roketi      20  m          

Shepherding aracı      14  m   

20  14  =  19x… 
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(Dünya’da) Kalkı ş Tarihi :             

Centaur roketi         18 Haziran 2009        

Shepherding aracı   18 Haziran 2009 

(*Kalkış vaktinde ikisi halihazırda birbirine kenetli durumdalar.)  

 

(Ay’da) Çarpı ş Tarihi :             

Centaur roketi             9 Ekim 2009        

Shepherding aracı   9 Ekim 2009   

(*Çarpış vaktinden önce ikisi çoktandır birbirinden ayrılmış durumdalar.)                                    

O halde, şimdi yukarıdaki o --(“18 Haziran” tarihini ilk Gün ve de “9 Ekim” tarihini son Gün 
olarak aldığımızda)-- Kalkı ş Tarihinden Çarpış Tarihine kadar olan tam süre: 

Centaur roketi            114. Gün         

Shepherding aracı   114. Gün 

114  114  =  19x…                                                

 

(Dünya’da) Kalkı ş Tarihi :   Yıl  Gün      Ay        

Centaur roketi                   2009   18    6       

Shepherding aracı             2009   18    6  

(*Kalkış vaktinde ikisi halihazırda birbirine kenetli durumdalar.)  

2009  2009  18  6  18  6  =  19x…                                                                                                                          
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(Ay’da) Çarpı ş Tarihi :   Ay      Gün      Yıl        

Centaur roketi                    10   9        2009       

Shepherding aracı     10   9 2009           

(*Çarpış vaktinden önce ikisi çoktandır birbirinden ayrılmış durumdalar.)  

10  9  10  9  2009  2009  =  19x…                                                

*Lütfen, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak edelim ki, en başta yukarıdaki o                            
“Kalkış” (=Yükselme) ve “Çarpış” (=Düşme) arasında böyle tabi ve açık bir kontrast var 
olması, akabinde yukarıdaki bu “Kalkış” ve “Çarpış” Tarihlerinin bu açıdan da yine böyle bir 
kontrast içinde yazılmış olmasını (=“Yıl  – Gün – Ay” X “ Ay – Gün – Yıl”) böylelikle gayet 
makul ve anlamlı kılmaktadır, Yüce Rabbimizin Takdiriyle, böylece en baştan beri.          

(*Yukarıdaki bu muhteşem Tablolarda esas alınan bilimsel veriler “nasa.gov/LCROSS” & 
“en.wikipedia.org” & “spaceflightnow.com” sitelerinden alınmıştır.)   
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resim kaynak: space.com   -(Fevkalade Bir Yıl : 2014)- 

 

20:14   AL-LAH (şöyle) buyurdu: Şüphesiz, BEN AL-LAH ’IM, (ve) BEN’DEN başka 

Đlah yoktur; öyleyse, sadece BANA kulluk et, ve BENĐM “Anışım” (=li Zikri ; burada böylece ve                 
en başta en özgün bir “Zikr ” olarak da nitelendirilmiş olan O’NUN “19” kodlu, bu en Muhteşem 
ve eşsiz “Simetrik Mucizelerine” dair en özgün bir atıftır şimdi böylece, en başta: 74/26-30, 31) 
için Desteği dosdoğru gözet!     

20:15    Şüphesiz, o “Saat” (=yakında artık bu takdirde böylece geleceği vadedilmiş olan bu 

Dumanın, ve de ardındaki bu gibi Büyük Cezalandırmaların bu “Saatine” dair de en önemli 
bir atıftır burada böylece şimdi, en başta; 44/10-16)-- yaklaşarak gelmektedir!                                          
AL-LAH ( şöyle) buyurdu: (Fakat) BEN onu (=tam Yılını, Günlerini ve/veya Vakitlerini) mutlak 
gizli tutuyorum (=7/187); her can çalıştığına göre karşılık alacaktır!    

20:16    Öyleyse, kendi boş arzularına uyduklarından ötürü, (şimdi) ona inanmayanlar                   

seni (=burada şimdi böylece bu en kritik ve önemli bu “Misak Elçisi/MESAJI ” ve onunla 
beraber tüm Dünya çapında artık böylelikle iman etmiş olacak olan tüm bu gibi salih Müminlere 
dair en özgün bir atıftır böylece, en başta; 12/108 &  21/107-108)-- asla ondan saptırmasınlar, 

yoksa (o inkarcılar gibi) düşersin! (Kuran-Haber 20:14-15-16) 

----------             
O halde, şimdi artık uzun zamandır beklenen ve özlenen bu en kritik ve önemli “Misak 
Elçisi/MESAJI nı,” ve bunun ardından artık bu takdirde (=44/10-16) yakında böylece geleceği 
vadedilmiş olan bu “Saati” (=54/1-2 & 21/1-10) en açık bir şekilde idrak etmek için, lütfen, 
şimdi o “Egemen Bir Mucize” dosyasında, sayfa 28-32yi de muhakkak görmeliyiz, en başta!   
---------- 
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Son olarak, lütfen, burada şunu da açıkça bilelim ki, bu “Misak Elçisi/MESAJI nın” bu Dosya 
içinde doğrulukla kullanılmış olan ilgili tüm o bilimsel resim ve verilerin alıntılanmış olduğu                
o sitelerin hiçbiriyle kesinlikle herhangi --şahsi veya kurumsal-- bir ilişki veya bağlantısı yoktur. 
Ancak tüm bu sitelere özellikle ve sadece burada böylece doğrulukla kullanılmış olan ilgili tüm o 
bilimsel resim ve verilerinden ötürü açıkça referans verilip bunların web adresleri yine özellikle 
ve sadece bu konudaki bu bilimsel verileri açısından --tüm o ilgili bilimsel resim ve verilerin 
hemen altında-- açıkça ve doğrulukla belirtilmiştir. Ve bu Dosya içinde referans verilmiş olan 
tüm o bilimsel veriler böylelikle hep Bilimsel açıdan dünya çapında en ciddi ve saygın sitelerden 
alıntılanmıştır; ancak yine de bunların içinde herhangi bir hata, çelişki veya yanlış var ise,                  
Yüce AL-LAH bunları iptal edip akabinde “19” kodlu, bu (matematiksel) “Đşaretlerini ” (41/53) 
en doğru ve Mükemmel bir şekilde ve en Sağlam bir tarzda tekrar ortaya koymaya böylece de 
mutlak Kadir olandır. (Öyleyse, bu hususta, lütfen, şimdi en başta ve mutlaka bkz. Kuran-Haber 
34/50 & 22/52-57)          

Burada bu vadedilmiş “Misak Elçisi/MESAJI nın” böylelikle tek amacı ve gayesi tüm Đnsanlığa                    
--(onlardan bunun karşılığında asla hiçbir ücret talep etmeden; lütfen, bkz. Kuran-Haber                    
38/86-88 *dolayısıyla, bundan önceki o “Evrensel Muhteşem Mucizeler 1” ve buradaki bu “Evrensel Muhteşem 

Mucizeler 2” dosyalarının kopyalanıp herhangi bir yerde ücret karşılığında satılması da kesinlikle yasaktır)--   
tüm bu Evren kitabını ve Din kitabını birbirine tam paralel olarak böylece “19” kodlu,                          
bu en Muhteşem ve eşsiz “Simetrik Mucizeler” üzere takdir edip böylece en Bilge ve kudretli 
bir şekilde yaratmış olan Tek Gerçek Đlah (=AL-LAH) var olduğunu böylece apaçık ve kesin 
olarak “En Muhteşem Matematik Delilleriyle” tüm Đnsanlığın gözü önünde MUTLAK olarak 
ortaya koymaktır. (Öyleyse, bu hususta, lütfen, şimdi en başta ve muhakkak bkz. Kuran-Haber 
41/53 &  74/26-31 & 112/1-4)     

O halde, artık burada en başta tüm bu Kitap ehlinden (=yahudiler, hristiyanlar, ve araplar),                        
ve tüm bu budistlerden, hindulardan, ateistlerden, agnostiklerden ve tüm diğerlerinden (=29/47) 
burada böylelikle Yüce AL-LAHı hakkıyla tanıyıp sevenler (3/31) artık derhal hz. Davud ve de                                  
hz. Muhammedin (üzerlerine Selam olsun) bu uzun zamandır beklenen ve özlenen vadedilmiş 
“Mesih” ve “Mehdi” torunları olan bu en önemli ve kritik “Misak Elçisi/MESAJI na” böylece 
muhakkak uymalıdırlar, ta ki Yüce AL-LAH da buna karşılık böylelikle onları sevsin (=3/31),                                     
ve bundan önce izlemiş olabilecekleri tüm o sapkın yollarını, günah ve yanlışlarını affedip                    
onlar için bunları dahi artık en Cömert ve en Lütufkar bir şekilde böylece de Güzelliklere 
çevirsin (=25/70-71); burada en başta böylelikle bu “Misak Elçisi/MESAJI na” (=93/7 & 48/1-3) 
ve bu konuda şimdi böylece ve aynen onu izleyecek olan yeryüzündeki tüm salih Đnananlara 
(=12/108 & 21/107-108) böylelikle ve açıkça vadetmiş olduğu üzere. (Öyleyse, bu hususta, 
lütfen, şimdi yine en başta ve muhakkak bkz. Kuran-Haber 7/196 & 39/33-35 &  49/15)    
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O halde, artık Yüce AL-LAHın bu en Muazzam ve eşsiz “MESAJINA ” (=17/88) ve böylece de 
oradaki “19” kodlu, tüm o en Muhteşem ve eşsiz “Simetrik Planlamalarına” (=74/26-31) 
açıkça tanık olmak için, şimdi en başta o KURAN-HABER dosyasını, ve ardından halihazırda 
orada da açıkça referans verilmiş olan tüm o “En Mucizevi Dosyaların” her birini muhakkak 
böylece ard arda ve teker teker görmeliyiz (=29/49), en başta!        

O halde, artık tüm salih Đnananların üzerine böylece Selam olsun.                                                      
(Kuran-Haber 27/59 & 6/54)   

Metin,                                   
Şubat 2014  

 


