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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, tüm canlılar, bitkiler, elementler 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 muazzam bir “Matematik 
Dille” en muhteşem bir şekilde yaratmış olan  tek gerçek Đlahın sadece ve yalnızca AL-LAH 
olduğunu tüm insanlığa kesin ve apaçık bir şekilde gösterecek olan en büyük “Matematiksel 
Mucizelere” böylelikle yakından tanık olacağız birlikte. (Kuran-Haber 74/30 & 41/53)   

                                                                                                                                                                   
185- Onlar hala göklerin ve yerin o “güçlerine” (=“ melekut;” evrendeki o en temel dört “güce” 
dair yapılmış en Mucizevi bir göndermedir burada) ve Al-lahın (her daim bunları kullanıp sebep 
kılarak da orada) yarattığı (tüm) şeylere bakmıyorlar mı? Ve belki de, artık ecelleri (21/1-2) 
böylece yaklaşmaktadır! Öyleyse, bu (Sözün; 39/23) ardından artık hala hangi söze inanacaklar?                                  
(Kuran-Haber 7/185)    

26- (Al-lah şöyle dedi): Öyleyse, (şimdi) Ben de onu (=bu Kuran-Haberin bir insan sözü 
olduğunu iddia edeni; 74/24-25) “Söküp Atıcıya” sokacağım.                                                                                                               
27- Ve ne bildirdi sana nedir o “Söküp Atıcı?”                                         
28- O baki bırakmaz --(ve böylece o sol tarafta, her daim o alt bölgeye indirir), ve sağlam komaz 
--(ve böylece o sağ tarafta, her daim o alt bölgeye düşürür)!                                                                                                    
29- (Ve sonra da, böylece o sol tarafta ve o sağ tarafta, her daim o üst bölgelerde)-- “Tablolar” 
(sunar) tüm insanlık için!                             
30- Onun üzerinde “19” vardır! (Kuran-Haber 74/26-30) 

 



Muhteşem Mucizeler          2 
_____________________________________________________________________________________ 

  

O halde, şimdi burada yüce Al-lah tarafından daha en başta en Bilge ve kudretli bir şekilde takdir 
edilip yaratılmış olan (21/30) evrendeki o en temel dört “gücün” (=zayıf nükleer güç, kuvvetli 
nükleer güç, elektromanyetik güç, çekim gücü; 7/185) --(evrendeki en esas ve ana şu iki parçacık 
olan)-- iki proton arasındaki etkileşimine bakalım burada birlikte, en evvela. 

Interaction  Gravity  Weak 
Electro-
magnetism 

Strong 
Residual

Exchange 
particle 

Graviton Z0 Photon Pion 

Mass mc2 (eV) 0 91x109 0 135x106 
Coupling 
constant C2 (J · 
m) 

1.87x10-
64  

3.22x10-
31 2.31x10-28 2.5x10-27 

Range (m) infinity 2x10-18 infinity 1.5x10-15 
                  bilgi kaynak: lbl.gov 

 

                    Kütle          Kütle 

Zayıf   91x109         0          Çekim                              

Kuvvetli   135 x106        0          Elektromanyetizm   

            Bağlanma Sabiti    Bağlanma Sabiti 

Zayıf   3.22 x10-31     1.87 x10-64         Çekim                             

Kuvvetli   2.5 x10-27        2.31 x10-28         Elektromanyetizm     

 Menzil            Menzil 

Zayıf   2 x10-18              ~          Çekim                              

Kuvvetli   1.5 x10-15            ~                        Elektromanyetizm     

                        ___________       ___________  

         =235.22x         =4.18x               

                 =19x…     =19x…                                                            
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Yukarıda anılan bu en temel dört “güce” yüce Al-lah tarafından böylece daha en başta takdir 
edilip verilmiş olan bu en hassas değerler (7/185) o kadar kritik ve önemlidir ki, bunlarda 
olabilecek en ufak bir değişiklik veya sapma, tüm evrenimizin daha en başta hiç açılmadan 
derhal çöküp büzüşmesi, ve dolayısıyla da, akabinde evrende hiçbir yıldızın asla oluşamaması, 
ve bunlarda hiçbir elementin ve de en önemlisi tüm hayatın kaynağı olan karbon elementinin hiç 
oluşamaması, ve sonuçta da, ne bu evrenin ve ne bu dünyanın ve ne de üzerindeki hiçbir canlının 
asla oluşamaması gibi en vahim sonuçlar doğuracak niteliktedir. Dolayısıyla, yüce Al-lahın                  
bu en temel dört “güce,” yukarıdaki Tabloda tanık olduğumuz üzere, 19 kodlu o en muazzam 
Simetrik Đmzasını daha en baştan böylece her iki tarafta en Bilge ve kudretli bir şekilde atmış 
olması (lütfen, bu açıdan şimdi mutlaka tekrar bkz. Kuran-Haber 7/185 & 74/26-30) böylece bize 
en açık ve mutlak bir şekilde bir kez daha göstermektedir ki, bunun ardından gerçekleşen ne           
Big bang ve ne de Evrimsel Yaratış hadiseleri yine asla rastgele ve başıboş olaylar değil, fakat 
böylece daha en baştan beri yüce Al-lahın “Ol” emri ile irade edilmiş olan, ve akabinde de, yine 
her an Onun mutlak gözetimi ve tam kontrolü altında gerçekleşmiş olan (2/117) en Bilge ve 
muhteşem “Matematik Programlı Yaratış” olaylarıdır. (Lütfen, bu açıdan şimdi hem de ayrıca ve 
mutlaka tekrar bkz. Kuran-Haber 21/30 & 7/185)        

  

                                                                        
resim kaynak: space.com (Ay)             resim kaynak: spacestationinfo.com (Güneş) 

 

5- Güneş ve Ay bir “hesap” ile/üzere (hareket etmektedir)! (Kuran-Haber 55/5) 

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

Dünya etrafında dönerken, “en uzak noktada” olduğu zaman (=buna “apoje” deniyor), 
Dünyamızın yüzeyinden “Ay”ın merkezine olan uzaklık: 399.325 km’dir.                                                   
Güneş etrafında dönerken, “en uzak noktada” olduğu zaman (=buna “afeliyon” deniyor), 
Dünyamızın yüzeyinden “Güneş”in merkezine olan uzaklık: 152.091.862 km’dir.   
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resim kaynak: universetoday.com (Apoje ve Afeliyon) 

Apoje        Afeliyon      
Dünyaya “en uzak” olduğu noktada,   Güneşe “en uzak” olduğu noktada,   
Dünyanın yüzeyinden “Ay”ın merkezine   Dünyanın yüzeyinden “Güneş”in merkezine  
olan uzaklık:        olan uzaklık: 

399325  km       152091862  km                                           

=19x…      =19x… 
Burada, en başta dikkat edip şunu açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıda yüce Rabbimize ait                       
Evren kitabındaki tüm bu 19 kodlu en muazzam 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 göz ardı edip “dışlıyor,” o sağ tarafta göz ardı edip “eliyoruz” her vakit, ve akabinde,             
her daim ve sadece böylelikle o “ana sayıları” esas alarak ilerliyoruz her iki tarafta da. (74/28-30)                  
Ve bu değişmez prensip bundan önce en ilkin yine yüce Rabbimize ait Din kitabındaki                     
(=Kuran-Haber) tüm o 19 kodlu en muazzam Mucizelerde de --(bunların herbiri “Devasa Bir 
Mucize 1 & 2,” ve ardından gelen tüm o diğer en Mucizevi dosyalarda da halihazırda açıkça ve  
net bir biçimde sunulmuştur)-- her seferinde, böylece her daim tam karşılıklı, paralel ve                      
en sağlam bir mantık içinde takip ettiğimiz şaşmaz, dosdoğru ve mükemmel Đlahi Prensiptir, 
buradaki bu en temel Ayetlerin (=74/26-30) bu açık ve kesin tarifi altında yine, en başta.                                                                                                                                
Fakat burada ayrıca yine şunu da açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki her iki durumda da 
(=Apoje ve Afeliyon) Dünyamızın yüzeyinden Ayın merkezine, ve sonra Güneşin merkezine 
olan mesafe burada en az birer noktada tamamıyla ve bütünüyle de “19”un tamkatı olan                   
sayıları da verecektir muhakkak olarak.    
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resim kaynak: nineplanets.org (Ay)                                          resim kaynak: nasa.gov (Dünya) 

 

20- Ve yeryüzünde (matematiksel) “Đşaretler” vardır mutlak inanacaklar için!                                   
(Kuran-Haber 51/20) 

32- Ve aya andolsun! (Kuran-Haber 74/32) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece yukarıda anılan             
o “yeryüzünde” ve “ayda” da), 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) 

 

Ay’daki en yüksek nokta 10.7 km’dir (kaynak: lroc.sese.asu.edu), ve Dünya’daki en yüksek 
nokta 6.3 km’dir (=Ekvatordaki Chimborazo Dağının doruk noktası).     

o halde, (merkezinden ölçüldüğünde),   o halde, (merkezinden ölçüldüğünde),  
Ay’ın en yüksek noktası yaklaşık:    Dünya’nın en yüksek noktası:  

Yarıçapı: 1738.1 + En Yüksek Yeri: 10.7  Yarıçapı: 6378.1 + En Yüksek Yeri: 6.3                    

1748.8  km      6384.4  km     

=19x…      =19x… 
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resim kaynak: sos.noaa.gov (Merkür)                   resim kaynak: zmescience.com (Venüs) 

105- Göklerde (=böylece oradaki o gezegenlerde de) ve yerde (=dünyada da) nice (matematiksel) 
“Đşaretler” var ki, yanlarından geçiyorlar ve hala onlara sırt dönüp gidiyorlar!                                     
(Kuran-Haber 12/105) 

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

 

          Çapı (km)                Çapı (km) 

        Merkür               4879    12104         Venüs 

        Ay   3476    12756         Dünya 

        Mars   6792    142984         Jüpiter 

        Satürn    120536   51118         Uranüs 

        Nayid   0058    49528         Neptün                  

     ____________   ____________ 

133  266 

=19x…   =19x… 
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Lütfen, dikkat edip burada açıkça idrak edelim ki, yukarıdaki Tabloda sadece “8” ana gezegen 
esas alınmaktadır --(cüce gezegenler, yani Ceres, Pluto, Haumea, Makemake, ve Eris hesaba 
alınmamaktadır burada)-- ve bu “8” ana gezegen Güneşe olan uzaklıklarına göre (=en yakın 
Merkürden başlayıp en uzak Neptüne kadar) muntazam sırayla yerleştirilmi ştir.                                        
Ve orada ayrıca Ay da --(burada insanlık için yüce Al-lah tarafından özel olarak yaratılmış 
olduğundan; 10/5 ve bu “8” ana gezegen içinde sadece Dünyamızın “tek ve biricik” uydusu olma 
özelliğinden, diğer tüm ana gezegenlerin en az iki uydusu vardır) doğrulukla yerleştirilmi ştir.               
Ve sonunda özellikle “Nayid” (=Neptünün ilk uydusu) sadece Simetriyi tamamlaması açısından                    

son sıraya doğrulukla yerleştirilmi ştir. Ve dikkat edilirse, Nayidin çapı orada (=0.058 km) 

olduğundan, yukarıdaki Tablomuzda aktif olarak hiçbir sayısal değer katmamaktadır;  
dolayısıyla, böylelikle sadece yukarıdaki Tabloda Simetrinin mükemmel bir şekilde 
tamamlanması açısından doğrulukla buraya dahil edilmiştir.    
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resim kaynak: universetoday.com (Uranüs)          resim kaynak: cseligman.com (Neptün) 

 

 

       Kütle (kg)          Kütle (kg) 

       Merkür      3.3010x1023      4.8673 x1024  Venüs 

       Ay      7.3477 x1022     5.9722 x1024  Dünya 

       Mars       6.4169 x1023          1.8981 x1027  Jüpiter 

       Satürn       5.6832 x1026                     1.1989 x1015  Đjirak 

       Uranüs       8.6810 x1025          1.0241 x1026  Neptün                  

  ______________       ______________ 

  =31.4298      =14.9606 

  =19x…       =19x… 
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Lütfen, dikkat edip burada açıkça idrak edelim ki, yukarıdaki Tabloda yine sadece “8” ana 
gezegen esas alınmaktadır --(cüce gezegenler, yani Ceres, Pluto, Haumea, Makemake, ve Eris 
hesaba alınmamaktadır burada da)-- ve bu “8” ana gezegen Güneşe olan uzaklıklarına göre (=en 
yakın Merkürden başlayıp en uzak Neptüne kadar) muntazam sırayla yerleştirilmi ştir.                                 
Ve orada ayrıca Ay da --(burada insanlık için yüce Al-lah tarafından özel olarak yaratılmış 
olduğundan; 10/5 ve bu “8” ana gezegen içinde sadece Dünyamızın “tek ve biricik” uydusu olma 
özelliğinden, diğer tüm ana gezegenlerin en az iki uydusu vardır) doğrulukla yerleştirilmi ştir.                
Ve sonra özellikle “Đjirak” (=Satürnün kütlesi “19”un tamkatı bir sayı verebilen ilk uydusu)             
yine sadece Simetriyi tamamlaması açısından dördüncü sıraya doğrulukla yerleştirilmi ştir.                                

Ve dikkat edilirse, Đjirak’ın kütlesi orada (=bilimsel notasyonla 1.1989 x1015 kg olarak “19”un 

tamkatı bir sayı) olduğundan, yukarıdaki Tablomuzda aktif olarak hiçbir şey değiştirmemektedir;                                 
dolayısıyla, böylelikle yine sadece yukarıdaki Tabloda Simetrinin mükemmel bir şekilde 
tamamlanması açısından doğrulukla buraya dahil edilmiştir.                                                                        
Ve yukarıdaki o ilk Tablomuzda (=bu “8” ana gezegenin “çaplarını” esas alan) böylelikle 
Neptünün birinci uydusunu -formalite icabı- ekstra olarak o Tabloya dahil ettiğimiz için,                     
bu oraya 

  Nayid     Neptün,     

ve yukarıdaki o ikinci Tablomuzda (=bu “8” ana gezegenin “kütlelerini ” esas alan) böylelikle 
Satürnün yirmi dördüncü uydusunu -formalite icabı- ekstra olarak bu Tabloya dahil ettiğimiz 
için, bu oraya                                                                                                                                                 

              Satürn    Đjirak 

olarak böylece doğrulukla yerleştirilmi ştir.        

Yukarıdaki bu iki muhteşem Tabloda esas alınan tüm bilimsel veriler NASA (=Amerikan Ulusal 
Havacılık ve Uzay Dairesine ait) “solarsystem.nasa.gov” sitesinden alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 



Muhteşem Mucizeler          10 
_____________________________________________________________________________________ 

 

                                            

en.wikipedia.org (Jüpiter ve bazı uyduları)               en.wikipedia.org (Satürn ve bazı uyduları)  

 

Güneş sistemimizde böylece “sekiz” ana gezegen ve bunların yörüngelerinde dönen birçok 
uyduları vardır. Fakat işte, burada şimdi sadece ve özellikle çapları böylece “seksen” km’den 
daha büyük olan uydu sayılarına bakalım:     

 Çapı “seksen” km’den daha büyük olan                             
uydu sayıları  

    Merkür      0  0   Venüs 

    Dünya    1  0   Mars 

    Jüpiter      7 13   Satürn 

    Uranüs    11  6   Neptün 

            __________  __________ 

 =19 =19 
Dünyanın çapı “seksen” km’den daha büyük olan uydusu:        
1) Ay                                           
Jüpiterin çapı “seksen” km’den daha büyük olan uyduları:                                         
1) Amalthea 2) Thebe 3) Lo 4) Europa 5) Ganymede 6) Callisto 7) Himalia     
Satürnün çapı “seksen” km’den daha büyük olan uyduları:                                          
1) Prometheus 2) Pandora 3) Epimetheus 4) Janus 5) Mimas 6) Enceladus 7) Tethys 8) Dione               
9) Rhea 10) Titan 11) Hyperion 12) Lapetus 13) Phoebe         
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Uranüsün çapı “seksen” km’den daha büyük olan uyduları:           
1) Juliet 2) Portia 3) Belinda 4) Puck 5) Miranda 6) Ariel 7) Umbriel 8) Titania 9) Oberon                   
10) Caliban 11) Sycorax            
Neptünün çapı “seksen” km’den daha büyük olan uyduları:           
1) Despina 2) Galatea 3) Larissa 4) Proteus 5) Triton 6) Nereid 

Yukarıdaki bu muhteşem Tabloda esas alınan veriler --(orada en son Mayıs 2012de güncellenmiş 
olarak)-- “skyandtelescope.com” sitesinden alınmıştır.   
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resim kaynak: sciencemuseum.org.uk (Güneş ve yörüngesindeki Gezegenler) 

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

4- O vakit Yusuf babasına şöyle dedi: Ey babacığım, ben (rüyamda) onbir gezegeni, güneşi ve 
ayı gördüm; onları bana secde ediyorlar olarak gördüm!                                                                              
7- Đşte, Yusuf ve (onbir) kardeşinde (=hepsi böylece yukarıda anılan o herbir gezegeni temsil 
eder olarak) matematiksel “Đşaretler” vardır sorup araştıracak olanlar için! (Kuran-Haber                     
12/4, 7)  

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

 

Burada, dikkat edip en ilkin şunu açıkça idrak etmeliyiz ki, yukarıdaki Ayette kesinlikle                     
güneş sistemimizde sadece “onbir” gezegen olduğu söylenmiyor bize, ancak hz. Yusufun 
(üzerine Selam olsun) kardeşlerinin sayısı yukarıda özellikle “onbir” olduğu için, yüce 
Rabbimizin 19 kodlu o en muazzam Planlamalarını burada her seferinde sadece ve özellikle 
belirli “onbir” gezegeni seçerek --(yani birazdan tanık olacağımız o ilk Tabloda böylelikle: 
Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Ceres, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Pluto, Eris; ve o ikinci 
Tabloda böylece: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Ceres, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Haumea, 
Makemake olarak) gerçekleştireceğine işaret edilmektedir böylece en baştan. Ve böylelikle,  
yüce Rabbimiz bu şekilde hem tüm bu ana gezegenleri (=Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, 
Satürn, Uranüs, Neptün) hem de tüm bu cüce gezegenleri (=Ceres, Pluto, Haumea, Makemake, 
Eris) böylece tam paralel bir tarzda, en Bilge ve kudretli bir şekilde tümüyle kullanmış 
olmaktadır, 19 kodlu bu en muazzam Planlamalarında, her seferinde sadece ve özellikle belirli 
“onbir” gezegeni esas alarak, burada en baştan önemle ve özellikle böylece işaret edilmekte 
olduğu üzere. (12/4, 7)     
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                Yörünge Dönüş Süresi           Yörünge Dönüş Süresi                                                       
(yıl hesabıyla)             (yıl hesabıyla)      

           Venüs   0.62    0.24     Merkür 

           Ay   0.00    1.00     Dünya 

           Mars   1.88    4.59     Ceres 

           Satürn   29.46   11.86     Jüpiter 

           Uranüs   84.01   164.80    Neptün 

           Pluto   247.70   561.37     Eris  

       ____________   ____________           

361     741 

=19x…  =19x… 
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Kendi Dönüş Süresi      Kendi Dönüş Süresi                           
(saat hesabıyla) (saat hesabıyla)                    

         Venüs   5832.4 1407.5     Merkür 

         Dünya   23.9    0.0      Ay 

         Mars   24.6    9.1      Ceres 

         Satürn   10.7    9.9      Jüpiter 

         Uranüs   17.2    16.1        Neptün 

         Haumea   3.9    22.5          Makemake  

      ____________   ____________           

5909  1463 

    =19x…   =19x… 

Burada, en ilkin dikkat edelim ki, bu “11” gezegen yukarıdaki birinci ve ikinci Tabloda aynı 
özgün sırayla yerleştirilmi ştir. Buradaki tek istisna ise, birinci Tabloda “Ay” sol tarafta, ve ikinci 
Tabloda ise sağ tarafta doğrulukla yerleştirilebilmektedir. Ve lütfen, dikkat edelim ki, yukarıdaki 
birinci Tabloda ne Güneşin ne de Ayın yörünge dönüş süreleri, ve ikinci Tabloda da  kendi 
etrafında dönüş süreleri de hesaba alınmaz. Çünki burada Güneş tüm bu gezegenlerin kendi 
yörüngesinde, ve de kendi eksenleri etrafında döndükleri en temel bir Merkez olarak, Ay ise 
ancak yukarıdaki o her iki Tabloda da sadece o Simetriyi mükemmel bir şekilde tamamlayarak 
görev yapmaktadırlar. Ve böylece, yukarıdaki her iki durumda da bu “onbir” gezegen, güneş ve 
ay, 19 kodlu bu en muhteşem “Matematik Dille” (74/30) hz. Yusufun (üzerine Selam olsun) o  
en özel rüyasını (12/4, 7) şimdi bu en özgün bağlamda da yüce Al-lahın mutlak takdiri ve 
emriyle böylece en muazzam bir şekilde gerçekleştirmiş olmaktadırlar. (Kuran-Haber 41/53) 
Yukarıdaki bu iki muhteşem Tabloda da esas alınan tüm bilimsel veriler yine NASA (=Amerikan 
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesine ait) “solarsystem.nasa.gov” sitesinden alınmıştır. 
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resim kaynak: solarsystem.nasa.gov (Dış Güneş Sistemi) 

O halde, şimdi de şu “onbir gezegenin” (Kuran-Haber 12/4, 7) yörüngelerinde hareket ederken 
Güneşe “en yakın” oldukları (=buna “perihelyon” deniyor) noktada Güneşe olan mesafelerine 
bakalım:  

Güneşe olan Mesafe (km)   Güneşe olan Mesafe (km) 

       Merkür       46001009      107476170         Venüs 

       Dünya     147098291     0363104         Ay 

       Ceres      380951528    206655215         Mars 

       Jüpiter    740679835     4459753056          Neptün 

       Satürn    1349823615     5157623774        Haumea 

       Uranüs    2734998229   5765732799           Eris   

            ______________   ______________ 

  5396      15694 

 =19x…      =19x… 
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O halde, şimdi de şu “onbir gezegenin” (Kuran-Haber 12/4, 7) yörüngelerinde hareket ederken 
Güneşe “en uzak” oldukları (=buna “afeliyon” deniyor) noktada Güneşe olan mesafelerine 
bakalım:  

  Güneşe olan Mesafe (km)         Güneşe olan Mesafe (km)  

     Merkür     69817445    108942780      Venüs 

     Dünya   152098233    0405696      Ay 

     Mars    249232432  446428973      Ceres 

     Jüpiter  816001807    4537039826       Neptün 

     Satürn  1503509229   7706399149       Haumea 

     Uranüs  3006318143 7894762625       Makemake   

            ______________   ______________ 

5795    20691 

=19x…    =19x… 
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Burada, en ilkin dikkat edelim ki, bu “11” gezegen yukarıdaki birinci ve ikinci Tabloda aynı 
özgün sırayla yerleştirilmi ştir. Buradaki tek istisna ise, birinci Tabloda, üçüncü sıradaki bu                   
iki gezegen: “Ceres – Mars” olarak, ikinci Tabloda ise: “Mars – Ceres” olarak yerleştirilmi ştir.                     
Ve yukarıdaki ikinci Tabloda sadece tek bir farklı gezegen mevcut olduğu için (=yani birinci 
Tabloda, en sonda cüce gezegen Eris, ikinci Tabloda, en sonda cüce gezegen Makemake 
mevcuttur bunun yerine) cüce gezegen Ceresin de böylece birinci Tabloda sol tarafta, ikinci 
Tabloda sağ tarafta olarak yer değiştirebilmiş olması böylece en başta gayet makul kılınmış 
olmaktadır burada yüce Rabbimiz tarafından.                                                                                                            
Ve lütfen, burada ayrıca dikkat edelim ki, “Pluto” aykırı bir gezegen olduğundan (=yani aslen  
dış güneş sisteminde yer almış olmasına rağmen, Güneşe en yakın olduğu noktada iç güneş 
sistemine dalıp ana gezegen Neptünün önüne geçebilmektedir orada; lütfen, bunun için şimdi 
yukarıdaki ilgili resime de bakınız) bu nedenle yukarıdaki her iki Tablonun da dışında tutulup 
hariç bırakılmıştır en baştan bu ihlal ve aykırılığından ötürü.                                                                        
Ve yüce Rabbimiz yukarıda birbirini mükemmel şekilde tamamlayan bu iki muhteşem Tabloda 
bu “onbir gezegeni” tam paralel bir biçimde, yine böyle en Bilge ve kudretli bir şekilde 
kullanarak salih ve seçkin kulu hz. Yusufun (üzerine Selam olsun) o özel rüyasını (12/4, 7)                 
yine bu en özgün bağlamda da (74/30) burada böylece en muazzam bir şekilde gerçek kılmış 
olmaktadır, tüm salih kullarının üzerine olan buradaki bu büyük Lütfu ve eşsiz Đnayetiyle. 
(Kuran-Haber 41/53)                                                                                                                             
Yukarıdaki bu iki muhteşem Tabloda da esas alınan tüm bilimsel veriler yine NASA (=Amerikan 
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesine ait) “solarsystem.nasa.gov” sitesinden alınmıştır. 
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 resim kaynak: bitacoradegalileo.com (Achernar)                   resim kaynak: galacticimages.com (Aldebaran) 

16- Ve nice göstergeler. Ve onlar “yıldızlarla ” da --(burada özellikle ve en başta böylece bir 
“Đleti” olarak da adlandırılmış olan “19” kodu ile de; 74/30-31)-- “iletilirler!”                                       
(Kuran-Haber 16/16) 

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

O halde, şimdi burada gökyüzündeki (görsel parlaklıklarına göre) en parlak “10” yıldızın                 
--(burada böylece hepsi “eksi” spektrumda olmak kaydıyla)-- “mutlak parlaklıklarına” bakalım:  

 

Yıldız ismi:                Mutlak Parlaklık   Mutlak Parlaklık          Yıldız ismi:  

Achernar     -1.3    -0.3            Aldebaran 

Canopus    -2.5    -3.2            Spica 

Hadar     -4.4    -4.6            Acrux 

Becrux    -4.7    -5.2            Antares 

Rigel     -8.1    -7.2            Betelgeuse 

    ____________   ____________ 

  =19    =19 
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Burada, dikkat edip en ilkin şunu açıkça idrak edelim ki, yüce Rabbimiz “geceleri” böylece 
orada gökteki gezegenleri, yıldızları da gözleyip inceleyelim, ve böylelikle Kendisinin oradaki            
o muhteşem Yaratıcı gücünü ve eşsiz kudretini idrak edelim diye de yaratmış olduğu için (lütfen, 
bkz. Kuran-Haber 6/76 & 15/16), ve akabinde şu belirli “10 gece” üzerine özellikle yemin de 
vermiş olduğu için (lütfen, bkz. Kuran-Haber 89/2), burada bizim de şimdi böylece gökteki 
“geceleri” en parlak “10 yıldızı” esas almış olmamız bu açıdan da gayet uygun ve anlamlı 
kılınmıştır yüce Rabbimiz tarafından böylece en baştan.                                                                                                                
Ve lütfen, dikkat edip burada şunu da açıkça farkedelim ki, yukarıdaki Tablomuzda tam orta 
sıradaki mutlak değerler böylece tam eşit (4 = 4), bunun hemen altında ve üzerinde sağ taraftaki 
mutlak değerler böylece birer büyük (2-3 = 4-5), ve en ilk ve en son sırada sağ taraftaki mutlak 
değerler böylece birer küçüktür (1-0 = 8-7), burada böylelikle yüce Rabbimiz tarafından yine              
bu açıdan da böylece mükemmel bir Simetri içinde takdir edilmiş olarak.     
Yukarıdaki bu muhteşem Tabloda esas alınan bilimsel veriler “Sloan Digital Sky Survey” 
(=Uluslararası Dijital Gök Tarama Kurumuna ait) “skyserver.sdss.org” sitesinden alınmıştır. 
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 resim kaynak: pokeefe.net (Alpha Centauri B)                    resim kaynak: chandra.harvard.edu (Proxima Centauri) 

 

O halde, şimdi de burada gökyüzündeki en yakın “10” yıldızın --(burada böylece hepsi “artı” 
spektrumda olmak kaydıyla)-- “görsel parlaklıklarına” bakalım: 

 

Yıldız ismi:                        Görsel Parlaklık         Görsel Parlaklık                  Yıldız ismi:  

Alpha Centauri B          1.34    9.54           Barnard’s 

Lalande 21185            7.48     11.10         Proxima Centauri 

Sirius B           8.44    12.27         Ross 248 

Ross 154           10.45    12.52         Luyten 8B 

Luyten 8A           12.56    13.46         Wolf 359 

             ____________     ____________ 

    38      57         

 =19x…   =19x… 
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Lütfen, dikkat edelim ki, yukarıdaki Tablomuzda sağ taraftaki görsel değerler hep o sol taraftaki 
görsel değerlerden daha büyüktür.                             
Yukarıdaki bu muhteşem Tabloda esas alınan tüm bilimsel veriler “cosmobrain.com” sitesinden 
alınmıştır. 

O halde, şimdi burada bu konuyla bağlantılı olarak Kuran-Haberde, ve sonra Mezmurlarda                  
(=hz. Davuda verilen Zebur; bkz. 17/55) yer alan şu en kritik ve önemli Ayetleri de böylece 
görüp idrak edelim:       

1- Göklerde ve yerde ne varsa (=böylece gökteki tüm o gezegenlere, yıldızlara, galaksilere de                      
bir atıftır) --(“19” kodlu, Simetrik bu en muazzam “Matematik Dille;” 74/30-31)-- Al-lahı anıp 
yüceltmektedirler! (Çünki işte), O --şimdi, bu açıdan da, o sol tarafta da-- en Üstündür, --o sağ 
tarafta da-- en Bilgedir! (Kuran-Haber 57/1)               

40- Ne güneş aya erişip yetişebilir, ne de gece gündüzün önüne geçebilir. Hepsi (=böylece yine 
oradaki tüm o gezegenlere de bir atıftır) birer yörüngede --(“19” kodlu, Simetrik bu en muazzam 
“Matematik Dille;” 74/30-31 böylece Al-lahı)-- anıp yüceltmektedirler! (Kuran-Haber 36/40) 
(=12/4 & 41/53) 

1- Gökler (=böylece yine oradaki tüm o gezegenlere, yıldızlara, galaksilere de bir atıftır) Al-lahın 
yüceliğini beyan etmektedirler, ve Onun kudreti böylece gökkubbe tarafından da ilan 
edilmektedir.                                                                                                                                                                  
2- Đşte, gün ardından gün --şimdi, orada o sol tarafta da-- söz söylemektedir, ve gece ardından 
gece --şimdi, orada o sağ tarafta da-- (hz. Davudun a.s. beklenen o vadedilmiş torunu olan                     
bu “Misak Elçisi/Mesajı” vasıtasıyla; bkz. Mezmurlar/Zebur 118/26 şimdi böylece tüm 
insanlığa)-- bilgi iletmektedir!                                                                                                                             
3- Đşte, aslen (insanların konuştuğu tarzda) ne bir söz vardır orada, ve ne de bir konuşma; onların 
(=oradaki tüm o gezegenlerin, yıldızların, galaksilerin bu bağlamda) sesleri asla duyulmaz.                                                                                                                              
4- Fakat işte, böylece onların --(“19” kodlu, Simetrik bu en muazzam “Matematik Dille;” 

Mezmurlar/Zebur 118/19-27 verdikleri) Haberi --şimdi, o sol tarafta da-- tüm dünyaya ulaşır,  

ve onların (bu matematiksel) Mesajı --şimdi, o sağ tarafta da-- yeryüzünün uçlarına kadar erişir! 
(Mezmurlar/Zebur 19/1-4) 
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resim kaynak: map.gsfc.nasa.gov (Galaksi Milky Way)             resim kaynak: solstation.com (Galaksi Andromeda) 

 

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

12- Ve Biz (böylece) sizin üstünüzde yedi şiddetli  (parlayan galaksi) bina ettik!                                                    
(Kuran-Haber 78/12) 

87- Ve işte, Biz sana (böylece) o ikili /çift  (burada böylece yine o galaksilerden de) yediyi                    
ve (böylelikle de) büyük bir Kuran verdik! (Kuran-Haber 15/87) 

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

 

O halde, şimdi burada gökteki o en parlak “14” galaksinin --(burada böylece ve özellikle                                  
“7 ikili/çift” olarak; 15/87)-- “görsel parlaklıklarına” bakalım: 
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Galaksi ismi:             Görsel Parlaklık      Görsel Parlaklık     Galaksi ismi:  

MilkyWay          0.1   2.3        Küçük Magellanic 

Büyük Magellanic         0.9   3.5        Andromeda 

Bodes           6.9   5.7        Triangulum 

M 110          8.1   7.1        Centaurus 

Cigar         8.2   7.3        SilverCoin 

M 32        8.2   7.6        Southern Pinwheel 

Sombrero          8.3   7.9        Pinwheel   

    ____________    ____________ 

38    38  

 =19x…   =19x…   
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resim kaynak: spacetelescope.org (Küçük Magellanic Bulut)         resim kaynak: spacetelescope.org (Büyük Magellanic Bulut) 

O halde, şimdi de burada gökteki o en yakın “14” galaksinin --(burada yine böylece ve özellikle                                  
“7 ikili/çift” olarak; 15/87)-- “mutlak parlaklıklarına” bakalım: 

 

Galaksi ismi:                      Mutlak Parlaklık        Mutlak Parlaklık    Galaksi ismi:  

Ursa Major II    -4.2           -6.7       Ursa Major I                              

Boötes     -5.8           -8.7       Draco    

Ursa Minor     -7.1            -8.9       Carina    

Setxans     -7.9           -11.5       Fornax    

Leo II      -9.2           -12.6       Sagittarius   

Sculptor     -9.7           -14.5       Canis Major    

Küçük Magellanic    -16.3             -17.9       Büyük Magellanic    

              ____________   ____________ 

-57      -76  

  =19x…    =19x…   
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Lütfen, dikkat edelim ki, yukarıdaki Tablomuzda yine sağ taraftaki mutlak değerler hep o sol 
taraftaki mutlak değerlerden daha büyüktür.   

O halde, şimdi burada bu konuyla bağlantılı olarak, hz. Đsanın (üzerine Selam olsun), ve de                   
hz. Muhammedin (üzerine Selam olsun) vermiş oldukları şu en kritik ve mucizevi gaybi 
haberleri de böylece görelim:    

26- Ve sonra “ĐnsanOğlunun” (=yüce Al-lah tarafından şimdi içinde bulunduğumuz bu Üçüncü 
ve Son Günde (=BinYılda) gönderileceği yine hz. Đsa tarafından orada böylelikle en başta da                  
açıkça bildirilmiş olan; lütfen, bkz. Đncil-Yuhanna 6/27, 40 bu en önemli ve kritik “Misak 
Elçisi/Mesajına” dair bir atıftır) --19 kodlu-- “işareti” gökte (=en ilkin, daha önce böylelikle ve 
açıkça tanık olduğumuz tüm o gezegen ve yıldızlarda) ortaya çıkacaktır, ve yerin tüm milletleri                
--(bu dönemlerde yeryüzünün birçok bölgesinde vukubulmuş ve bulabilecek olan bazı belirgin 
afet ve musibetlerden ötürü)-- yas tutuyor olacaklar. Ve böylece “ĐnsanOğlunun” göğün 
“Bulutları” (=lütfen, yukarıdaki Tabloda, ve en baştaki ilgili resimde yer alan, o galaktik küçük 
ve büyük Magellanic “Bulutlara” bu açıdan şimdi özellikle dikkat edelim burada) ile --şimdi, 
böylece yukarıda o sol tarafta-- (matematik) “Kudret,” ve --yukarıda o sağ tarafta-- (matematik) 
büyük “Đzzet” içinde gelmiş olarak görecekler!                                                                                                    
27- Ve sonra o (ĐnsanOğlu) o “Meleklerini” (=lütfen, bu açıdan şimdi “Şanlı Bir Mucize” 
dosyasında yer alan tüm o “Meleklere” özellikle dikkat edelim) bir borazan sesiyle --(şimdi, 
böylece ve özellikle internet kanalıyla/üzerinden tüm insanların bunlara aynen ve böylece tanık 
olması için)-- gönderecek, ve onlar da böylece onun (Al-lah tarafından) seçilmiş (Al-lahın 
yeryüzündeki tüm salih kullarını) dört yelden, göğün bir ucundan öbür ucuna kadar (bu en kritik 
ve önemli “Misak Elçisi/Mesajına”) çağırıp biraraya toplayacaklar! (Đncil-Markos 13/26-27)   

72- Hz. Muhammed (a.s.) şöyle buyurdu: “Mehdi” (=yüce Al-lah tarafından şimdi içinde 
bulunduğumuz bu Son Günde (=BinYılda) gönderileceği orada kendisi tarafından yine  
böylelikle en başta da açıkça vurgulanıp bildirilmiş olan; o halde lütfen, bu hususta “Haşmetli 
Bir Mucize” dosyasında yer alan hz. Muhammede ait tüm o diğer en Mucizevi gaybi haberlerini 
de muhakkak görmeliyiz en başta) bu en önemli ve kritik “Misak Elçisi/Mesajına” dair bir atıftır) 
çıktığında, başının üzerinde “Bulut” parçaları (=lütfen, yukarıdaki Tabloda, ve en baştaki ilgili 
resimde yer alan, o galaktik küçük ve büyük Magellanic “Bulutlara” bu açıdan şimdi özellikle 
dikkat edelim yine burada) olacaktır; ve onlarda bir “Melek” (=lütfen, bu açıdan şimdi yine o 
“Şanlı Bir Mucize” dosyasında yer alan tüm o “Meleklere” özellikle dikkat edelim) --Matematik  
diliyle-- şöyle ilan edecek: Đşte, bu şahıs “Mehdidir”  (=hz. Muhammedin yüce Al-lah tarafından 
şimdi özellikle ve en başta bu “19” kodu ile böylece hidayet verilmiş olan (=“Yehdi;” 74/26-31) 
beklenen vadedilmiş torunu bu en önemli ve kritik “Misak Elçisi/Mesajına” bir atıftır); öyleyse, 
ona uyun! (Taberani, Müsned 2/71-72) 
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resim kaynak: en.wikipedia.org (Elbrus Dağı)            resim kaynak: en.wikipedia.org (Everest Dağı) 

 

15- Ve O (Al-lah) yeryüzüne köklü “Dağlar ” attı, ta ki (onlar böylece) sizi pekiştirsin diye, ve 
ırmaklar ve yollar, ta ki siz --(burada özellikle ve en başta böylece bir “Đleti” olarak da 
adlandırılmış olan “19” kodu ile; 74/30-31 böylece de)-- “iletilesiniz!” (Kuran-Haber 16/15)  

20- Ve yeryüzünde (=böylece yine oradaki tüm o “Dağlarda” da) --matematiksel-- “Đşaretler” 
vardır mutlak inanacak olanlar için! (Kuran-Haber 51/20) 

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

 

O halde, şimdi burada dünyamızın “8” ana kıtası, büyük kara parçası üzerinde bulunan                        
“en yüksek” ikişer “Dağı” aşağıdaki en özgün karşılıklı dizilim ve tam uyum içinde şöylece 
hesaba alacağız:  

Kuzey Amerika’da    Asya’da 

Grönland’da      Avustralya’da     

Güney Amerika’da    Afrika’da 

Avrupa’da    Antarktika’da      

ve böylece her iki tarafta toplam yükseklikleri şimdi burada şöylece net olarak görelim: 
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      Dağ ismi:                   Yükseklik (m)       Yükseklik (m)            Dağ ismi: 

      Mc Kinley     6194    8850           Everest                                                          

Logan      5959     8611           K2 

Gunnbjorn   3694    2228           Kosciuszko                                                

Kershaw      3683    2209           Townsend 

Aconcagua  6962    5895           Klimanjaro                                           

Ojos   6893    5199           Kenya 

Elbrus     5642    4892           Vinson                                                     

Blanc   4808    4852             Tyree 

           __________      __________ 

38   38    

       =19x…   =19x… 
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resim kaynak: en.wikipedia.org (Missouri Nehri)              resim kaynak: en.wikipedia.org (Nil Nehri) 

 

15- Ve O (Al-lah) yeryüzüne köklü dağlar attı, ta ki (onlar böylece) sizi pekiştirsin diye, ve 
“Nehirler ” ve yollar, ta ki siz --(burada özellikle ve en başta böylece bir “Đleti” olarak da 
adlandırılmış olan “19” kodu ile; 74/30-31 böylece de)-- “iletilesiniz!” (Kuran-Haber 16/15)  

20- Ve yeryüzünde (=böylece yine oradaki tüm o “Nehirlerde” de) --matematiksel-- “Đşaretler” 
vardır mutlak inanacak olanlar için! (Kuran-Haber 51/20) 

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

 

O halde, şimdi burada dünyamızın “8” ana kıtası, büyük kara parçası üzerinde bulunan                        
“en uzun” ikişer “Nehri” bu kez de aşağıdaki bu en özgün karşılıklı dizilim ve tam uyum içinde 
şöylece hesaba alacağız:  

Kuzey Amerika’da    Grönland’da 

Asya’da      Avustralya’da     

Güney Amerika’da    Afrika’da 

Avrupa’da    Antarktika’da      

ve böylece her iki tarafta toplam uzunlukları şimdi burada şöylece net olarak görelim: 
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   Nehir ismi:                  Uzunluk (m)       Uzunluk (m)                  Nehir ismi:                   

Mac Kenzie              4244    0071         Majorkak      

Missouri             3767    0064        Kangerlussuak 

Yangtze               6240    2375         Murray      

Yellow              5504    1485         Murrumbidgee 

Amazon              6400    6695         Nil      

Parana             4472    4640         Kongo                               

Madeira             3250   4160        Nijer                              

Tocantins             2640   2700        Zambezi 

Volga              3692    0030         Onyx      

Danube           2860    0020        Alph 

    __________       __________ 

     38    19    

                         =19x…   =19x… 
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Lütfen, burada dikkat edip en ilkin şunu iyice bilelim ki, Kuzey Amerika kıtasında yer alan  
“Mississippi-Missouri” nehir sisteminde sadece oradaki ana nehir olan “Missouri Nehri,” ve 
paralel mantıkla, Avustralya kıtasında yer alan “Murray-Darling” nehir sisteminde de sadece 
oradaki ana nehir olan “Murray Nehri” böylece esas olarak ve doğrulukla hesaba alınmıştır 
yukarıdaki Tablomuzda.               
Ve lütfen, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak edelim ki, yukarıdaki Tablomuzda Grönland 
kara parçasında yer alan o iki en uzun nehir (=Majorkak ve Kangerlussuak), ve sonra Antarktika 

kıtasında yer alan o iki en uzun nehir (=Onyx and Alph) böylece oralarda bize sadece “0” m 

verebildikleri için, bunlarla birlikte daha sonra Güney Amerika kıtasındaki ikinci en uzun                      
iki nehir olan (=Madeira ve Tocantins), ve Afrika kıtasındaki ikinci en uzun iki nehir olan 
(=Nijer ve Zambezi) oralarda böylelikle ekstra bir şekilde alınarak bu durum böylece ve 
doğrulukla telafi edilip mükemmel olarak tamamlanmaktadır.       
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resim kaynak: michiganlakes.com (Michigan Gölü)           resim kaynak: listsofworld.com (Hazar Denizi) 

109- De ki: --şimdi, 19 kodlu o Tablolarda da-- Rabbimin “kelimeleri” için okyanus mürekkep 
olsa, --orada, o sol tarafta-- Rabbimin “kelimeleri” tükenmeden önce okyanus mutlaka biterdi; 
(okyanusun) bir o kadarını --sonra, o sağ taraftaki “kelimeleri” için-- mürekkep olarak getirsek 
dahi (orada da yine biterdi)! (Kuran-Haber 18/109)  

27- Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve okyanus da --(yukarıdaki Ayette halihazırda 
açıklandığı gibi mürekkep)-- olsa, (ve şimdi) onun ardından “yedi” deniz/göl daha eklenerek 
gelse, yine de Al-lahın “kelimeleri” tükenmez. (Çünki) şüphesiz, Al-lah --şimdi, 19 kodlu                       
o Tablolarda da, böylece yine o sol tarafta da-- en Üstündür, --o sağ tarafta da-- en Bilgedir!                                  
(Kuran-Haber 31/27)  

 

Burada en ilkin şunu açıkça bilmeliyiz ki, Kuran-Haberde yer alan bu “bahr” kelimesini                      
yüce Rabbimiz bazen yeryüzündeki (açık denizler de dahil) tüm “okyanusları” kastederek 
(örneğin, yukarıdaki 18/109 Ayetinde olduğu gibi), bazen sadece (içlerinde tuzlu veya tatlı su 
bulunan) belirli “denizleri” ve/veya “gölleri” kastederek (örneğin 25/53 Ayetinde olduğu gibi) 
kullanabilmektedir. O halde, burada bunu en ilkin tüm “okyanusları” kasteden bir ifade olarak 
algıladığımızda, yeryüzündeki (içinde açık denizler de dahil) tüm bu “okyanus” alanının   

       = 361648138  km2           = 361648138  km2        

     =19x…       =19x… 

olduğuna tanık oluyoruz, böylece yukarıdaki o sol taraf ve o sağ taraf için, en başta! (18/109)             
O halde, yüce Rabbimizin bunun akabinde yukarıda (31/27) Ayetinde böylelikle en Bilge ve açık 
bir şekilde işaret ettiği üzere, şimdi de bunun ardından yine yukarıdaki o sol taraf ve o sağ taraf 
için yeryüzündeki o en büyük “7” denizi/gölü şöylece görüp idrak edelim.  
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Deniz/Göl ismi:           Yüzey Alanı (km2)    Yüzey Alanı (km2)              Deniz/Göl ismi:   

Balkaş       17070              18130                Ladoga 

Ontario       19477             23753                Winnipeg 

Erie        25719             28930                Great Slave 

Great Bear       31080             30044                Malavi 

Tanganyıka       32893             31500                Baykal 

Superior       82414              69485                Victoria 

Michigan-Huron      117702         371000                Hazar Denizi 

         ____________    ____________ 

  323    570 

=19x…    =19x… 

Lütfen, burada dikkat edip açıkça görelim ki, yukarıdaki Tablomuzda ilk üç sırada daha büyük 
olan Deniz/Göller sağ tarafta, bundan sonraki üç sırada daha küçük olan Deniz/Göller sağ tarafta, 
ve en son sırada ise, (o sol taraftaki Michigan-Huron gölü/denizinin özellikle “tatlı su,” 
karşısındaki Hazar gölü/denizinin ise özellikle “tuzlu su” barındıyor olması açısından da özel 
olan) yine daha büyük olan Göl/Deniz böylece istisnai ve özel olarak yine sağ tarafta 
yerleştirilmi ştir. O halde, şimdi burada bu istisnai ve özel durumu bize en önceden beri                           
en Mucizevi ve manidar bir tarzda açıkça işaret etmiş olan Kuran-Haberdeki şu en özgün 
Ayetleri (25/53 & 55/19-20) böylece görelim:    
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53- Đki denizi/gölü salan Odur; bu biri --şimdi, yukarıda o sol tarafta da-- tatlı, susuzluğu giderici 
(=yukarıdaki o “Michigan-Huronun” suyu), bu biri ise --şimdi, yukarıda o sağ tarafta da-- tuzlu 
ve acıdır (=yukarıdaki o “Hazarın” suyu)! Đkisinin arasında bir mesafe ve (böylece de) aşılmayan 
bir sınır koymuştur. (Kuran-Haber 25/53)   

19- Birbiriyle --şimdi, yine 19 kodlu o Tablolarda da böylece-- karşılaşmak üzere, iki denizi/gölü 
(=yine yukarıda o sol taraftaki “Michigan-Huronu” ve o sağ taraftaki “Hazarı”) salıverdi.                                                                         
20- Đkisi arasında bir mesafe vardır; ikisi de --(kendilerine böylelikle yüce Al-lah tarafından 
takdir edilmiş olan orada o sol ve o sağ taraftaki “19” kodlu; 74/30)-- sınırı geçmezler!                  
(Kuran-Haber 55/19-20) 

(*Yukarıdaki her iki Ayette de yüce Rabbimiz tarafından özellikle kullanılmış olan o “berzah” kelimesi herhangi bir 
“engel” ve/veya “mesafe” anlamına gelebilmektedir. Örneğin, dünya ve ahiret mekanı arasındaki “engeli” ve/veya 
“mesafeyi” vurgulamak için de yüce Rabbimiz yine bu aynı terimi kullanmıştır burada; 23/100)   

O halde, işte burada birbiriyle --(kuzey yarımkürede böylece yaklaşık aynı enlemde bulunarak)-- 
böylelikle yüce Rabbimizin takdiriyle, mükemmel bir tarzda böylece tam olarak karşılaşan                     
bu iki özel göl/denizi aşağıda da açıkça görebiliriz, en evvela:   

 

        

        resim kaynak: ilike2learn.com           
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resim kaynak: movingplanets.com (Kıtalar)        resim kaynak: theworldsoceans.com (Okyanuslar) 

 

63- Ve Odur karanın (=kıtaların) ve denizin (=okyanusların) karanlıkları içinde de sizi --(burada 
özellikle ve en başta böylece bir “Đleti” olarak da adlandırılmış olan “19” kodu ile; 74/30-31 
şimdi o sol tarafta ve o sağ tarafta da böylece)-- “ileten!” (Kuran-Haber 27/63) 

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

87- Ve işte, Biz sana (böylece) o ikili /çift  (burada böylece o kıtalardan ve okyanuslardan da) 
yediyi ve (böylelikle de) büyük bir Kuran verdik! (Kuran-Haber 15/87) 

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

 

O halde, şimdi burada yeryüzündeki o yedi “kıtanın,” ve yedi “okyanusun” yüzey alanlarını                   
--(yine böylece ve özellikle “7” ikili/çift olarak; 15/87)-- aşağıdaki bu en özgün karşılıklı dizilim 
içinde şöylece net olarak görelim:  
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 Yüzey Alanı (km2)              Yüzey Alanı (km2) 

     Avustralya kıtası  9008500      40270000   G. Atlantik okyanusu 

     Arktik okyanusu   15558000      17840000    G. Amerika kıtası 

     Avrupa kıtası  10180000      70560000    Hint okyanusu 

     Güney okyanusu    21960000      30370000    Afrika kıtası 

     Antarktik kıtası  13720000      77010000    K. Pasifik okyanusu 

     K. Atlantik okyanusu    41896000      43820000    Asya kıtası 

     K. Amerika kıtası    24490000       84750000    G. Pasifik okyanusu 

                  ____________     ____________           

133     361     

=19x…   =19x…   

Lütfen, burada dikkat edip en ilkin açıkça bilelim ki, Akdeniz (neredeyse tamamen kapalı ve 
izole olduğu için) Kuzey Atlantik okyanusundan, ve buna mukabil akabinde Güney Çin denizi de 
yukarıda karşı taraftaki Kuzey Pasifik okyanusundan böylece tam paralel bir mantık içinde 
doğrulukla hariç tutulup dışlandı ve elendi, en başta. (=74/28)                                                                                                                  
Yukarıdaki bu muhteşem Tabloda tüm o “kıtaların” yüzey alanı için esas alınan veriler 
“mapsofworld.com” sitesinden, ve tüm o “okyanusların” yüzey alanı için esas alınan veriler 
NOAA (=Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosferik Veriler Dairesine ait) “ngdc.noaa.gov” 
sitesinden alınmıştır.   
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resim kaynak: arts.monash.edu.au (Avustralya Ormanları)            resim kaynak: treehugger.com (Brezilya Ormanları) 

 

6- Ve (daha önce tanık olduğumuz tüm o galaksiler içindeki tüm) “yıldızlar” ve (şimdi burada 
tanık olacağımız tüm o ormanlar içindeki tüm) “ağaçlar” --(yine “19” kodlu bu en muazzam 
“Matematik Dille” burada; 74/30 böylece de)-- (Al-laha) secde etmektedirler!                                  
(Kuran-Haber 55/6)  

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

87- Ve işte, Biz sana (böylece) o ikili /çift  --(burada yine böylece o ormanlardan da)-- yediyi                     
ve (böylelikle de) büyük bir Kuran verdik! (Kuran-Haber 15/87) 

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

 

O halde, şimdi burada ülkelere göre, yeryüzündeki en geniş “14” Ormanlık alanları --(burada 
böylece ve özellikle yine “7” ikili/çift olarak; 15/87)-- aşağıdaki bu en özgün karşılıklı dizilim 
içinde şöylece görelim: 
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    Toplam Alan (km2)     Toplam Alan (km2) 

   Angola ormanlığı            588544         606340     Kolombiya ormanlığı 

   Meksika ormanlığı             637172       677598     Hindistan ormanlığı 

   Sudan ormanlığı             663677       685536     Peru ormanlığı 

   Kongo ormanlığı            1329707       847522    Endonezya ormanlığı 

   Avustralya ormanlığı         1632912        3101340   Kanada ormanlığı 

   Çin ormanlığı             2054056       4714920   Brezilya ormanlığı 

   Amerika ormanlığı             3034070        8085986   Rusya ormanlığı 

      ______________   ______________ 

  9937       18715 

       =19x…      =19x… 

Yukarıdaki bu muhteşem Tabloda esas alınan veriler “atoplists.com” sitesinden alınmıştır.                    
(Bu veriler orada “United Nations Static Division” (=Birleşmiş Milletler Sayımlama Dairesi) 
tarafından 2011 tarihi itibarıyla toplanıp sunulmuş somut verilerdir.)                                                                               
Lütfen, burada dikkat edip şunu da açıkça idrak edelim ki, yukarıda belirtilen bu Ormanlık alan 
büyüklükleri gelecekte değiştiğinde dahi, yukarıdaki bu veriler şimdi bu “Misak Elçisi/Mesajı” 
tarafından, yüce Al-lahın izni ve daimi mutlak gözetim ve kontrolü altında (6/59), tüm insanlığa 
tam bu vakitte böylece ve açıkça sunulabildiği yönüyle (Kuran-Haber 41/53) en Mucizevi 
değerini bu açıdan böylelikle daima koruyabilecektir.    
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resim kaynak: wikipedia.org (Hawai Adası)            resim kaynak: wikipedia.org (Borneo Adası)   

                                                                                                        

resim kaynak: wikipedia.org (Tahoe Gölü)                        resim kaynak: wikipedia.org (Issık Kul Gölü) 

  

27- Ve Biz orada köklü “Adalar” yarattık “yüksek” olan! … (Kuran-Haber 77/27) 

40- Veya o bir karanlık gibidir “Göl” içindeki “derin” olan! … (Kuran-Haber 24/40)  

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

87- Ve işte, Biz sana (böylece) o ikili /çift  (burada böylece o “yüksek” Adalardan da, en başta) 
yediyi ve (böylelikle de) büyük bir Kuran verdik! (Kuran-Haber 15/87) 

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

 

O halde, şimdi burada ilkin yeryüzündeki en yüksek “14” Adayı --(burada böylece ve özellikle 
yine “7” ikili/çift olarak; 15/87)-- aşağıdaki bu en özgün karşılıklı dizilim içinde şöylece 
görelim: 
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 deniz seviyesinden     deniz seviyesinden                                                                                                      
Ada ismi:  en yüksek nokta (m)  en yüksek nokta (m)   Ada ismi: 

Grönland  3700     3323           Sicilya 

Tenerif    3718     3455           Selebes 

Lombak     3726     3676           Java 

South     3754     3794           Ross 

Honşu    3776     3800           Sumatra 

Tayvan    3997     4094           Borneo 

Hawai     4205     4884           Yeni Gine 

                 ____________    ____________ 

266    266   

=19x… =19x… 

Lütfen, dikkat edelim ki, yukarıdaki ilk üç sırada, daha “yüksek” olan Adalar sol tarafta, tam orta 
sırada sol ve sağ taraftaki Adalar (orada en başta ve özellikle vurgulanan o ilk iki rakam 
itibarıyla) aynı yükseklikte, ve son üç sırada ise, daha “yüksek” olan Adalar sağ tarafta 
yerleştirilmi ştir.                                  
Yukarıdaki bu mükemmel Tabloda esas alınan veriler “worldsislandsinfo.com” sitesinden 
alınmıştır. 
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  deniz seviyesinden       deniz seviyesinden                                                                                                      
Göl ismi:    en derin nokta (m)        en derin nokta (m)        Göl ismi: 

Baykal    1637   1470       Tanganyıka 

Tahoe        501   586        General Carrera 

Sarez         505   590        Matano 

Toba         505   594        Krater 

Kuesnel        506   614        Great Slave 

Hornindalsvatnet        514   668        Issık Kul 

Malavi        706   800        Pinatubo 

Vostok        924   836        O’Higgins 

    ____________    ____________ 

57    57   

 =19x…   =19x… 

Lütfen, dikkat edelim ki, yukarıdaki ilk ve son sırada daha “derin” Göller sol tarafta, sonra 
yukarıdaki ilk üç sırada sol ve sağ taraftaki Göller (orada en başta ve özellikle vurgulanan o ilk 
rakamlar itibarıyla yine) aynı derinlikte, ve daha sonraki üç sırada ise daha “derin” olan Göller 
yine sağ tarafta yerleştirilmi ştir.   
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Ve lütfen, burada dikkat edip şunu açıkça görmeliyiz ki, yukarıdaki ilk Tablomuzda yer alan  
tüm o en “yüksek” Adalar sonuçta her iki tarafta da bu aynı toplamı (266 = 266) vermişlerdi, ve 
şimdi burada tüm bu en “derin” Göller de sonuçta her iki tarafta bu aynı toplamı (57 = 57) 
vermektedirler. Ve yukarıdaki bu Tablomuzun en başında yer alan bu değerler (=1637 ve 1470) 
böylece yukarıdaki iki Tabloyu bu açıdan da (=yani binli değerlerde her daim ve özellikle ilk               
iki rakamın vurgulanıp böylece hesaba alınması açısından) mükemmel bir tarzda doğrulayıp 
doğrulukla birbirine bağlamaktadır. O halde, sonuçta böylece bunlar yukarıda birbirini böylelikle 
tam olarak tamamlayıp bütünleyen “7” çift en “yüksek” Ada, ve ardından “8” çift en “derin” Göl 
olarak yüce Rabbimiz tarafından böylelikle en Bilge ve kudretli bir tarzda yaratılıp şimdi bizlere 
böylece ve açıkça bağışlanmış olan büyük Lütuflardır. (41/53)     
   

(*Not: Hazar Denizi (=burada Göl değil, Deniz olarak değerlendirilerek) yukarıdaki Tablomuza dahil edilmemiştir. 
Hazar Denizi tamamen kapalı olması nedeniyle bazen Göl, jeolojik özellikleri nedeniyle bazen de böylelikle ayrı               
ve yalnız bir Deniz olarak da değerlendirilebilmektedir, bilimsel açıdan da.)         
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resim kaynak: sciencedaily.com (Sahara Çölü)                 resim kaynak: eoearth.org (B. Viktorya Çölü) 

 

39- Ama o inkar edenlere gelince, onların çalışmaları “Çöldeki” serap gibidir …                               
(Kuran-Haber 24/39) 

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

87- Ve işte, Biz sana (böylece) o ikili /çift  --(burada böylece o “Çöllerden” de)-- yediyi                          
ve (böylelikle de) büyük bir Kuran verdik! (Kuran-Haber 15/87) 

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

 

O halde, şimdi burada yeryüzündeki en büyük “14” Çölü --(burada böylece ve özellikle                        
yine “7” ikili/çift olarak; 15/87)-- aşağıdaki bu en özgün karşılıklı dizilim içinde şöylece 
görelim: 
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Çöl ismi:      Toplam Alanı (km2)      Toplam Alanı (km2)   Çöl ismi:      

Sonoran    310798   336698        Kolorado Plato 

Gibson    310798   349648        Karakum 

G. Sandy    388498   453247        Chihuahuan 

Thar     453247   492097        Great Basin 

Kalahari     569797   647497         G. Viktorya 

Arabistan    2589988   673396        Patagonya 

Sahara    9064958   1294994        Gobi 

      ____________    ____________ 

133     38   

=19x…  =19x… 

Lütfen, burada en ilkin bilelim ki, bu en geniş Çöllerin ölçümleri değişik kaynaklara göre (orada 
uyguladıkları değişik ölçüm kriterleri nedeniyle, ve/veya iklim şartlarına göre ve diğer bazı 
etmenlere göre de) önemli ölçüde farklılıklar da gösterebildiği için, yukarıdaki Tablomuzda 
böylece özellikle ve sadece ilk rakamlar vurgulanarak doğrulukla hesaba alınıp böylelikle (hata 
payı en aza indirgenecek şekilde) mümkün olan en geniş ve sağlam perspektifte hareket 
edilmiştir.                                                                                                                                                   
Yukarıdaki bu mükemmel Tabloda esas alınan veriler “geology.com” sitesinden alınmıştır.   
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resim kaynak: thesebonesofmine.com     resim kaynak: csispine.com                                                                       
(Köprücük ve Kaburga Kemikleri )      (Omurga Anatomisi)   

 

26- Hayır, (can) gelip “köprücük kemiklerine ” dayandığı zaman; … (Kuran-Haber 75/26)   

7- Ve o (insan) “omurga” ile “ kaburga kemikleri ” arasında (olan organlardan) çıkmaktadır.                       
(Kuran-Haber 86/7) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda, ve kendi bedenlerinde de 
(=böylece yukarıda anılan tüm o “köprücük kemikleri,” “omurga” ve “kaburga kemiklerinde” 
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) 

 

O halde, şimdi dikkatlice bir bakalım ve insan bedenindeki tüm bu “köprücük kemikleri,” 
(=klavikula) “omurga” ve “kaburga kemiklerinin” her iki taraftaki tam sayılarını tespit edip 
açıkça görelim:   
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sol Köprücük kemiği     1    1        sağ Köprücük kemiği 

sol sabit Kaburgalar     7    7        sağ sabit Kaburgalar 

sol oynak Kaburgalar     5    5        sağ oynak Kaburgalar 

sol -boyun- Omurları     7    7       sağ -boyun- Omurları  

sol -göğüs- Omurları     12   12       sağ -göğüs- Omurları  

sol -bel- Omurları     5    5        sağ -bel- Omurları      

sol Sakrum kemiği     1    1       sağ Sakrum kemiği  

__________   __________             

     38    38 

             =19x…     =19x… 

Lütfen, burada dikkat edip en ilkin açıkça idrak edelim ki, yukarıdaki Tablomuzda en yukarıda             
o kaburgaların üstünde bulunan “köprücük kemikleri” doğrulukla hesaba alındığı gibi (75/26), 
buna mukabil en aşağıda o omurların altında bulunan “sakrum” kemiği de doğrulukla hesaba 
alınmaktadır. Ve lütfen dikkat edelim ki, o büyük sakrum kemiğinin altında bulunan o en ufak ve 
ekstra küçücük kuyruk kemiği (=lütfen, yukarıdaki resimde bkz. “coccyx”) yukarıdaki 
Tablomuzda yine bu konudaki bu en temel Ayetlerin bu kesin direktifi doğrultusunda (lütfen, 
yine bkz. birinci sayfada: 74/28-30) --o sol tarafta-- göz ardı edilip dışlanan, ve o --sağ tarafta-- 
göz ardı edilip elenen kısmı temsil etmektedir. (=74/28)    
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resim kaynak: britannica.com (El parmak kemikleri)  resim kaynak: britannica.com (Ayak parmak kemikleri)   

 

3- O insan Bizim onun “kemiklerini ” bir daha asla toplayıp biraraya getiremeyeceğimizi mi 
sanıyor?                                                                                                                                                                      
4- Evet, Biz onun “parmak (kemiklerini )” dahi (tekrar ve aynen) düzenlemeye ölçüp güç 
yetiricileriz! (Kuran-Haber 75/4) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda, ve kendi bedenlerinde de 
(=böylece şimdi yukarıda anılan tüm o “parmak (kemiklerinde)” 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) 

 

O halde, şimdi dikkatlice bir bakalım ve insan eli, ve sonra hem de ayağındaki tüm bu “parmak 
kemiklerinin” her iki taraftaki tam sayılarını tespit edip açıkça görelim:   
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Sol elin           Sağ elin      
parmak kemikleri:          parmak kemikleri:                                             

metakarpal kemikler      5  5       metakarpal kemikler  

proksimal kemikler       5  5       proksimal kemikler     

ortanca kemikler      4  4       ortanca kemikler   

distal kemikler      5  5       distal kemikler  

           __________  __________ 

                 =19   =19    
Sol ayağın          Sağ ayağın      
parmak kemikleri:          parmak kemikleri:                                                

metatarsal kemikler        5  5       metatarsal kemikler  

proksimal kemikler        5  5       proksimal kemikler   

ortanca kemikler       4  4       ortanca kemikler  

distal kemikler       5  5       distal kemikler  

           __________  __________ 

                 =19   =19 
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Lütfen, burada dikkat edip şunu açıkça idrak edelim ki, el ve ayaklardaki (kesinlikle “parmaksı” 
olmayan o yuvarlak ve kübik biçimli diğer kemikler; lütfen, bkz. yukarıdaki resimde hem el ve 
hem de ayaktaki --o renkli “parmak” kemiklerin üstünde kalan-- o gri renkli diğer küçük 
kemikler) bundan ötürü yukarıdaki Tablomuzda yine bu konudaki bu en temel Ayetlerin bu kesin 
direktifi doğrultusunda (lütfen, yine bkz. birinci sayfada: 74/28-30) --o sol tarafta-- göz ardı 
edilip dışlanan, ve o --sağ tarafta-- göz ardı edilip elenen kısmı temsil etmektedir. (=74/28)    
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        resim kaynak: users.forthnet.gr (üst ve alt Dişler)                             

    

45- Ve Biz onlara o (Tevratın) içinde şöyle yazdık: …ve “dişe” karşılık “diş”…                                 
Fakat her kim bunu sadaka olarak bağışlarsa, o da artık kendi (günahları) için bir örtü olur.                                
(Kuran-Haber 5/45) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda, ve kendi bedenlerinde de 
(=böylece yukarıda anılan tüm o “üst ve alt dişlerde” 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) 

 

O halde, şimdi dikkatlice bir bakalım ve insanların üst ve alt “dişlerini” oluşturan tüm o taç ve 
köklerin tam sayılarını tespit edip açıkça görelim: 
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üst Dişler                                      taç, ve kökler              taç, ve kökler  üst Dişler                     

    iki insizor diş               2, 2   2, 2   iki insizor diş  

    bir kanin diş                1, 1   1, 1   bir kanin diş  

    bir premolar diş                1, 2   1, 2   bir premolar diş  

    bir premolar diş                1, 1   1, 1    bir premolar diş  

    iki molar diş               2, 6   2, 6   iki molar diş  

         __________            __________ 

           =19           =19   

     alt Dişler                                      taç, ve kökler              taç, ve kökler  alt Dişler                              

    iki insizor diş               2, 2   2, 2   iki insizor diş 

    bir kanin diş                1, 1   1, 1   bir kanin diş  

    bir premolar diş                1, 1   1, 1   bir premolar diş  

    bir premolar diş                1, 1   1, 1    bir premolar diş 

    üç molar diş                3, 6   3, 6   üç molar diş 

         __________            __________ 

           =19           =19    
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Lütfen, burada dikkat edip en ilkin açıkça bilelim ki, yukarıda belirtilen tüm o üst ve alt dişlerde 
insanların büyük çoğunluğunda rastlanan olağan ve alışılagelmiş taç ve kök sayıları esas alındı. 
Ve yine insanların çoğunluğunda --(yüce Rabbimizden böylece de bir imtihan vesilesi olarak; 
57/22-23)-- problem oluşturup çekilmesi gerekebilen üst dişlerde yer alan o en sondaki iki 
yirmilik di ş bundan ötürü yukarıdaki Tablomuzda da yine bu konudaki bu en temel Ayetlerin                    
bu açık direktifi doğrultusunda (lütfen, yine bkz. birinci sayfada: 74/28-30) --o sol tarafta-- 
çekilip dışlanması, ve o --sağ tarafta-- çekilip elenmesi gereken kısmı temsil etmektedir. 
(=74/28) Ve bunun ardından, böylelikle “7” çift üst diş, ve akabinde “8” çift alt diş bize 
böylelikle muntazam olarak yukarıdaki Tablomuzda tanık olduğumuz o mükemmel ve tastamam 
sonuçları vermektedirler.            
Yukarıdaki bu iki muhteşem Tabloda da esas alınan veriler “dental-picture-show.com” sitesinden 
alınmıştır.    
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resim kaynak: face-and-emotion.com (Kafatası ve yüz kemikleri)  

 

150- …ve sonra (Musa) orada kardeşi (Harunun) “başını” tuttu, kendisine doğru çekiyordu.                    
(Kuran-Haber 7/150) 

259- Ve (şimdi) şu “kemiklere” bir bak, Biz onları nasıl üst üste koyuyoruz; …                   
(Kuran-Haber 2/259)    

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda, ve kendi bedenlerinde de 
(=böylece yukarıda anılan tüm o kafatası/baş “kemiklerinde” 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) 

 

O halde, şimdi dikkatlice bir bakalım ve insan kafatasında ve yüzünde mevcut olan tüm o                    
ana “kemiklerin” tam sayılarını tespit edip açıkça görelim: 
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kafatası ve yüz kemikleri:       kafatası ve yüz kemikleri:    

sol parietal kemik    I     I   sağ parietal kemik                                                  

sol temporal kemik    I     I   sağ temporal kemik     

sol frontal kemik    I     I   sağ frontal kemik     

sol okipital kemik    I     I   sağ okipital kemik       

sol sifenoid kemik    I     I   sağ sifenoid kemik      

sol etmoid kemik    I     I   sağ etmoid kemik        

sol nazal kemik   I  I   sağ nazal kemik     

sol lakrimal kemik  I  I   sağ lakrimal kemik      

sol zigomatik kemik  I  I   sağ zigomatik kemik    

sol maksilla   I  I   sağ maksilla      

sol vomer   I  I   sağ vomer                                                

sol üst dişler   I  I   sağ üst dişler                                    

sol alt dişler   I  I   sağ alt dişler                                              

sol mandibula   I  I   sağ mandibula     

sol palatin kemik  I  I   sağ palatin kemik     

sol nazal konka  I  I   sağ nazal konka      

kulak kemikleri:      kulak kemikleri:  

sol malleus   I  I   sağ malleus      

sol inkus   I  I   sağ inkus     

sol üzengi   I  I   sağ üzengi   

__________    __________  

=19     =19 
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Lütfen, burada dikkat edip açıkça idrak edelim ki, yukarıdaki Tablomuzda yer alan o üst ve alt 
dişler (bunlar yüce Rabbimiz tarafından orada temelde kemik değil, başka bazı sert maddelerden 
yaratılmış oldukları halde) kafatasıyla böylece direkt ilişkili ve bağlantılı olduklarından 
doğrulukla hesaba dahil edilmiştir. Ve akabinde, tüm o küçük kulak kemikleri de kafatasıyla 
direkt ilişkili ve bağlantılı olduklarından doğrulukla hesaba dahil edilmiştir. Burada sadece  
boğaz kemiği olan “hyoid” kafatasıyla hiçbir direkt ilişkisi ve bağlantısı olmadığından, tamamen 
kafatasının altında ve boşlukta bulunduğundan ötürü yukarıdaki Tablomuzda da yine                                
bu konudaki bu en temel Ayetlerin bu kesin direktifi doğrultusunda (lütfen, yine bkz. birinci 
sayfada: 74/28-30) --o sol tarafta-- göz ardı edilip dışlanan, ve o --sağ tarafta-- göz ardı edilip 
elenen kısmı temsil etmektedir. (=74/28)                                                                                                   
Yukarıdaki bu muhteşem Tabloda esas alınan bilimsel veriler “learnbones.com” sitesinden 
alınmıştır.    
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resim kaynak: tutorvista.com (Dış Kalp Anatomisi) 

 

37- Hiç şüphesiz, bunda, “kalbi ” olan ve de (böylece) işitip tanık olacak olan kimseler için                    
bir Öğüt vardır! (Kuran-Haber 50/37) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda, ve kendi bedenlerinde de 
(=böylece yukarıda anılan o “kalpte” 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) 

 

O halde, şimdi dikkatlice bir bakalım ve insan “kalbinde” mevcut olan tüm o dış ana parçaların   
tam sayılarını tespit edip açıkça görelim: 

 

 

    

 

 

 



Muhteşem Mucizeler          56 
_____________________________________________________________________________________ 

 

    bir erkeğin kalbi:         bir kadının kalbi: 

    brakiosefalik bağ        I  I   brakiosefalik bağ  

    sol karotid atardamar       I  I   sol karotid atardamar  

    sol subklavyen atardamar       I  I   sol subklavyen atardamar  

    aort damarı        I  I   aort damarı   

    üst vena kava        I  I   üst vena kava  

    alt vena kava         I  I   alt vena kava    

    sağ pulmoner atardamarlar     2 2  sağ pulmoner atardamarlar  

    sol pulmoner atardamarlar     2 2  sol pulmoner atardamarlar  

    pulmoner gövde         I  I   pulmoner gövde    

    sağ pulmoner toplardamarlar    2 2  sağ pulmoner toplardamarlar  

    sol pulmoner toplardamarlar     2 2   sol pulmoner toplardamarlar  

    sağ ventrikül         I  I   sağ ventrikül    

    sol ventrikül        I  I   sol ventrikül   

    sağ atriyum        I  I   sağ atriyum   

    sol atriyum        I  I   sol atriyum                               

           __________    __________  

  =19   =19 
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Lütfen, burada dikkat edip açıkça idrak edelim ki, yukarıdaki o “sol kardiyak toplardamar” ve 
“sağ koroner atardamar” (lütfen, yukarıdaki resime bakınız) orada dış organ şeklinde  
belirmediklerinden ötürü, yukarıdaki Tablomuzda da yine bu konudaki bu en temel Ayetlerin            
bu kesin direktifi doğrultusunda (lütfen, yine bkz. birinci sayfada: 74/28-30) --o sol tarafta--              
göz ardı edilip dışlanması, ve --o sağ tarafta-- göz ardı edilip elenmesi gereken kısmı temsil 
etmektedir. (=74/28)                                                                                                                                                            
Ve lütfen, dikkat edelim ki, yüce Rabbimiz bize burada en başta “ikişerli” ve/veya “tek” olarak 
kalkıp Onun bu “19 kodlu, en muazzam Simetrik matematik Planlamaları” üzerinde böylece 
düşünüp ders almamız gerektiğini de özellikle vurgulamış olduğundan (lütfen, bkz. 34/46) 
yukarıda böylelikle “iki” kişinin (=bir erkek ve bir kadın) kalbinin orada böylece tam karşılıklı 
olarak hesaba alınmış olması da bu açıdan böylelikle gayet makul kılınmıştır yüce Rabbimiz 
tarafından, daha en başta.            
Yukarıdaki bu muhteşem Tabloda esas alınan bilimsel veriler “tutorvista.com” sitesinden 
alınmıştır.    
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resim kaynak: ghr.nlm.nih.gov (İnsan Kromozomları) 

 

36- Ve (Đmranın karısı) onu (Meryemi) doğurduğunda, (şöyle) dedi: Rabbim, onu kız olarak 
doğurdum -ve Al-lah onun ne doğuracağını zaten (en baştan beri) en iyi biliyordu- ve (çünki) 
“erkek” değildir “di şi” gibi! (Kuran-Haber 3/36) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda, ve kendi bedenlerinde de 
(=böylece şimdi yukarıda en başta böylelikle ve özellikle işaret edilen “dişi/kadın” bedeninde 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) 

 

O halde, şimdi dikkatlice bir bakalım ve insan bedeninde herbir “kromozomda” yer alan                 
mevcut tüm o “baz çiftlerinin” sayılarını, ve de böylelikle bir “kadını” burada bu bağlamda,                             
yüce Rabbimizin yukarıda en Bilge ve hikmetli bir şekilde işaret ettiği üzere, bir “erkekten” 
farklı/özel kılan niteliğe şöylece de tanık olalım: 
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Toplam uzunluk;     “baz çiftleri” sayısı:       yuvarlak rakam: 

Kromozom 1        249 904 550   =250 milyon      

Kromozom 2        243 199 373   =243 milyon      

Kromozom 3        198 022 430   =198 milyon      

Kromozom 4         191 535 534   =192 milyon      

Kromozom 5        180 915 260   =181 milyon      

Kromozom 6        171 115 067   =171 milyon      

Kromozom 7        159 321 559   =159 milyon      

Kromozom 8        146 440 111   =147 milyon      

Kromozom 9        141 696 573   =142 milyon      

Kromozom 10        135 534 747   =136 milyon      

Kromozom 11        135 046 619   =135 milyon      

Kromozom 12        133 851 895  =134 milyon      

Kromozom 13        115 169 878   =115 milyon      

Kromozom 14        107 349 540   =107 milyon      

Kromozom 15        102 531 392   =103 milyon      

Kromozom 16        90 354 753   =90 milyon      

Kromozom 17        81 529 607   =82 milyon      

Kromozom 18        78 081 510   =78 milyon      

Kromozom 19          59 380 841   =60 milyon      

Kromozom 20        63 025 520   =63 milyon      

Kromozom 21        48 157 577   =48 milyon      

Kromozom 22        51 304 566     =51 milyon      

Kromozom X        155 270 560   =155 milyon      

Kromozom Y        59 373 566   =59 milyon  

Lütfen, burada dikkat edelim ki, yukarıda özellikle ve en ilkin Kromozom 19a baktığımızda, küsüratın 59 380 … 

olduğunu görüyüruz. O halde, buna binaen yukarıdaki herbir Kromozomda küsürat 380 veya üzerinde olursa, bunu 
yuvarlak olarak bir yukarı sayıya çıkarıyoruz, küsürat 380 altında ise bunu yuvarlakta aynı sayı olarak bırakıyoruz.     
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bir “kadın” bedenindeki Kromozomların toplam uzunlukları         

   “baz çiftleri”   “baz çiftleri”                           
yuvarlak rakam       yuvarlak rakam    

    Kromozom X            155 milyon      155 milyon     Kromozom X 

    Kromozom 1            250 milyon      250 milyon     Kromozom 1 

    Kromozom 2            243 milyon      243 milyon     Kromozom 2 

    Kromozom 3            198 milyon      198 milyon     Kromozom 3 

    Kromozom 4            192 milyon      192 milyon     Kromozom 4 

    Kromozom 5            181 milyon      181 milyon     Kromozom 5 

    Kromozom 6            171 milyon      171 milyon     Kromozom 6 

    Kromozom 7            159 milyon      159 milyon     Kromozom 7 

    Kromozom 8            147 milyon      147 milyon     Kromozom 8 

    Kromozom 9            142 milyon      142 milyon     Kromozom 9 

    Kromozom 10            136 milyon      136 milyon     Kromozom 10 

    Kromozom 11           135 milyon      135 milyon     Kromozom 11 

    ____________    ____________         

  2109           2109 

          =19x…   =19x… 
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    Kromozom 12             134 milyon      134 milyon     Kromozom 12 

    Kromozom 13             115 milyon      115 milyon     Kromozom 13 

    Kromozom 14             107 milyon      107 milyon     Kromozom 14 

    Kromozom 15             103 milyon      103 milyon     Kromozom 15 

    Kromozom 16             90 milyon         90 milyon     Kromozom 16 

    Kromozom 17             82 milyon         82 milyon     Kromozom 17 

    Kromozom 18            78 milyon         78 milyon     Kromozom 18  

    Kromozom 19            60 milyon         60 milyon     Kromozom 19 

    Kromozom 20             63 milyon         63 milyon     Kromozom 20 

    Kromozom 21              48 milyon         48 milyon     Kromozom 21 

    Kromozom 22             51 milyon         51 milyon     Kromozom 22 

     ____________    ____________         

   931            931 

                  =19x…   =19x…                                           

Lütfen, burada dikkat edip açıkça farkedelim ki, “erkek” bedenindeki X ve Y kromozomları böylece 
yukarıdaki Tablomuzda yine bu konudaki bu en temel Ayetlerin bu kesin direktifi doğrultusunda (lütfen, 
yine bkz. birinci sayfada: 74/28-30) --o sol tarafta-- göz ardı edilip dışlanan, ve --o sağ tarafta-- göz ardı 
edilip elenen kısmı temsil etmektedir. O halde, burada açıkça görüyoruz ki, yüce Rabbimiz bir “kadına” 
burada bu bağlamda bir “erkek” üzerine belirli bir lütufta bulunmaktadır. (Bu hususta, lütfen, şimdi ayrıca 
ve mutlaka bkz. Kuran-Haber 3/36 = 4/32).                                                                                                           
Yukarıdaki bu iki özgün Tabloda da esas alınan veriler “Genome Reference Consortium” (=Uluslararası 
Genom Referans Birliği) “ncbi.nlm.nih.gov” sitesinden alınmıştır.   
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resim kaynak: allaboutfrogs.org (Kurbağa)                  resim kaynak: nationalzoo.si.edu (Arslan) 

 

4- Ve sizin yaratılışınızda (41/53), ve (yeryüzünde) yaratıp yaydığı (tüm o) “hayvanlarda” da 
(matematiksel) “Đşaretler” vardır mutlak inanacak bir halk için! (Kuran-Haber 45/4)  

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

 

O halde, şimdi burada yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bilhassa özel isimleriyle işaret ederek 
örnek verdiği tüm bu iki veya dört ayaklı kara “hayvanlarını” görelim, en ilkin:                                         
kurt (=elzib; 12/13, …), köpek (=elkelb; 7/176, …), arslan (=elkasveret; 74/51, …),                               
deve (=elcemel veya elnaket; 7/77, 7/40, …), at (=elhayl veya elsafinat; 3/14, 38/31),                
maymun (=elkıredet; 5/60, …), eşek (=elhamir; 16/8, …), domuz (=elhenazir; 5/60, …),                   
inek (=elbakara; 2/70, …), kurbağa (=eldefadiu; 7/133, …), fil (=elfiyl; 105/1, …),                                 
katır (=elbigal; 16/8, …), keçi (=elmaz; 6/143, …), koyun (=eldan veya elnacet; 6/143,                      
38/23, …).                              

O halde, şimdi yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bilhassa özel isimleriyle böylece işaret ederek 
örnek verdiği tüm bu --(böylece ve özellikle toplam “yedi” çift; 15/87)-- iki veya dört ayaklı kara 
“hayvanlarının” kromozom sayılarını şöylece görelim: 
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  diploid             diploid                 
kromozom   kromozom                 

sayıları            sayıları   

      kurbağa         26 38   arslan 

      domuz         37 56   fil 

      maymun           48 60   inek 

      koyun             54 63   katır 

      keçi         60 64   at 

      eşek            62 78   köpek 

      deve            74 78   kurt 

        __________      __________ 

      361    437 

=19x…   =19x…  

Lütfen, burada dikkat edip açıkça bilelim ki, “domuzların” kromozom sayıları bazı türlerine göre 
36, 37, ve 38 olarak farklılık gösterebilmektedir. Ancak yukarıdaki Tablomuzda sağ tarafta yer 
alan “tek kromozom sayılı” (=63) sadece tek bir hayvan (=“katır”) mevcut olduğu için, sol 
tarafta da buna mukabil “domuzun” da böylece “tek kromozom sayılı” (=37) türünün seçilmiş 
olması buna tam paralel olarak gayet uyumlu ve en makul yol kılınmış olmaktadır burada.                       
Ve burada ayrıca bilmeliyiz ki, (bazen en küçük kromozom olarak da anılan) mitokondrial DNA 
hücre çekirdeğinin dışında bulunduğundan --(yukarıda anılan tüm bu normal kromozomlar ise 
hep hücre çekirdeği içinde bulunmaktadırlar)-- ötürü, yukarıdaki Tablomuzda yine bu konudaki 
bu en temel Ayetlerin bu kesin direktifi doğrultusunda (lütfen, bkz. birinci sayfada: 74/28-30)                        
--o sol tarafta-- göz ardı edilip dışlanmış, ve --o sağ tarafta-- göz ardı edilip elenmiş olan kısmı 
temsil etmektedir. (=74/28)    
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Ve lütfen, burada dikkat edip mutlaka idrak edelim ki, yüce Rabbimiz “19 kodlu, bu en muazzam 
Simetrik matematik Planlamalarını” ilkin bu Ayetlerde (74/26-31) böylece en Bilge ve mucizevi 
bir tarzda açıkladıktan sonra, hemen akabinde bu en kritik ve önemli “Mesajı” orada özellikle  
bir “arslana” da benzetiyor (74/51). O halde, şimdi dönüp tekrar bakarsak “arslanın” kromozom 
sayısının tam “38,” yani “19” çift olduğuna, yani her daim --o sol taraf için-- “19” ve --o sağ 
taraf için-- “19” kromozom barındırdığına tanık oluyoruz. Ve işte, bu nedenle 19 kodlu, bu                     
en önemli ve kritik “Misak Elçisi/Mesajı,” uzun zamandır beklenen ve özlenen hz. Davudun 
torunu “Mesih” olarak Tevrat ve Zeburda da bu en özel biçimde şöylece haber verilmiştir: 

9- Hz. Yakup (üzerine Selam olsun) oğlu “Yudah” (=Davud Peygamberin ve dolayısıyla hem de 
beklenen torunu olan buradaki bu “Misak Elçisi/Mesajının” oradaki o ilk atası) hakkında şöyle 
haber verdi: Yudah bir arslan yavrusudur; sen böylece av ile yetişirsin, ey oğlum! Çünki o                          
--şimdi, “19” kodlu o Tablolarda o sol tarafta çalışmak üzere-- çömelir, ve --“19” kodlu                           
o Tablolarda o sağ tarafta çalışmak üzere-- eğilir bir “Arslan” gibi, ormanların kralı gibi, artık 
kim onu yerinden kaldırmaya cüret edebilir? (Tevrat, Tekvin 49/9)   

Hz. Davud (üzerine Selam olsun) uzun zamandır beklenen ve özlenen torunu buradaki bu                     
19 kodlu, en önemli ve kritik “Misak Elçisi/Mesajı” hakkında (lütfen, dikkat edelim ki, aşağıdaki 
bu en kritik ve özel Ayetler en mucizevi bir tarzda “19” ile başlıyor) şöyle haber verdi: 

19- Açın benim için o --“19” kodlu-- Erdem kapılarını; ben oradan gireceğim ve Al-laha 
şükredeceğim.                                                                                                                                                    
20- Đşte bu, Al-lahın kapısıdır; tüm erdemliler oradan gireceklerdir!                                                                 
21- Sana şükrederim, (ey Rabbim), çünki Sen bana cevap verdin, ve Sen böylece benim için bir 
Kurtuluş oldun.                                 
22- Yapıcıların reddettikleri “Taş” (=burada böylece yahudi ve hristiyanların en baştan beri 
reddettikleri “Kurana” dair gaybi bir atıftır, bu en önemli ve kritik “Misak Elçisi/Mesajının” 
diğer en şerefli atası olan hz. Muhammede (üzerine Selam olsun) o zamanda Edebi ve Mecazi 
boyutuyla indirilmiş olan) -yenilenip- köşenin “BaşTaşı” (=burada böylece bu “Kuran-Habere”  
dair gaybi bir atıftır, şimdi hz. Davudun ve hz. Muhammedin (üzerlerine Selam olsun) uzun 
zamandır beklenen ve özlenen bu torunları “Misak Elçisi/Mesajı” üzerine burada böylece 
Matematik ve Bilimsel boyutuyla yeni bir Kitap olarak yüce Al-lah tarafından tekrar indrilmiş 
olan; lütfen, bu hususta, şimdi hem de ayrıca ve mutlaka bkz. Kuran-Haber, Giriş bölümü)     
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23- Bu iş Al-lah tarafından yapıldı; ve bizim gözümüzde harikadır bu!                                                      
24- Đşte, Al-lahın yarattığı Gün budur; o halde, haydi mutlu olalım ve coşalım bunda.                                                                 
25- Lütfen, ey Rab, öyleyse --şimdi “19” kodlu o Tablolarda, o sol tarafta-- yardım et (bize); 
lütfen, ey Rab, öyleyse --şimdi “19” kodlu o Tablolarda, o sağ tarafta-- zafer ver (bize)!                                                                            
26- Öyleyse, mübarek olsun o (=burada böylece şimdi yine hz. Davudun ve hz. Muhammedin 
(üzerlerine Selam olsun) uzun zamandır beklenen ve özlenen bu torunu “Misak Elçisi/Mesajına” 
bir atıftır) Al-lahın emri altında gelen (kulu); biz (=oradaki tüm o en şerefli Peygamberler) seni                 
Al-lahın katından (böylece) selamlarız!                                           

(Mezmurlar/Zebur 118/19-26)        
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resim kaynak: treepicturesonline.com (İncir)                      resim kaynak: california.gardens.com (Nar)  

 

3- …ve O (Al-lah) orada her “meyvadan/üründen” iki şerli eşler olarak yarattı; ve geceyi de 
gündüze bürümektedir. Şüphesiz, bunda (matematiksel) “Đşaretler” vardır düşünüp kavrayacak 
bir halk için! (Kuran-Haber 13/3) 

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

 

O halde, şimdi burada yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bilhassa özel adlarıyla işaret ederek 
örnek verdiği tüm o “meyvaları/ürünleri” görelim, en ilkin:                                                                  
fasulye (=bakl; 2/61), salatalık (=gıssau; 2/61), sarımsak (=fum; 2/61), mercimek (=ades; 2/61),  
soğan (=basel; 2/61), kabak (=yaktin; 37/146), zeytin (=zeytun; 6/99, …), hurma (=nahil; 16/11),  
kiraz (=sidr; 34/16, …), nar (=rumman; 6/99, …), muz (=talh; 56/29), üzüm (=anab; 16/11), 
hardal (=hardel; 21/47), incir (=tiyn; 95/1).  

O halde, şimdi yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bilhassa özel adlarıyla böylece işaret ederek 
örnek verdiği tüm bu --(burada yine böylece ve özellikle toplam “yedi” çift; 15/87)-- 
“meyvaların/ürünlerin” kromozom sayılarını şöylece görelim: 
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diploid              diploid                 
kromozom    kromozom                  

sayıları             sayıları 

        mercimek        14 16           nar 

        salatalık         14 16           hardal 

        kabak           22 16           sarımsak 

        soğan             32 32           kiraz 

        incir         26 22           fasulye 

        hurma            36 38           üzüm 

        zeytin            46 88           muz 

        __________      __________ 

       190    228 

=19x…   =19x…  

Lütfen, burada dikkat edip en ilkin açıkça bilelim ki, tüm bu “meyvaların/ürünlerin” kromozom 
sayılarında bazı durumlarda büyük farklılıklar da görülebilmektedir. Ancak yukarıdaki 
Tablomuzda böyle en özgün ve muntazam karşılıklı bir sıra ve dizilim içinde 19 kodlu bu 
mükemmel Tabloya böylece tanık olabilmemiz yüce Rabbimizin büyük Đlmi ve lütfuyla ihsan 
etmiş olduğu mutlak bir Mucizedir burada. (Kuran-Haber 13/3 & 74/30 & 41/53) Ve burada yine 
ayrıca bilmeliyiz ki, (bazen en küçük kromozom olarak da anılan) mitokondrial DNA hücre 
çekirdeğinin dışında bulunduğundan --(yukarıda anılan tüm bu normal kromozomlar ise hep  
hücre çekirdeği içinde bulunmaktadırlar)-- ötürü, yukarıdaki Tablomuzda da yine bu konudaki 
bu en temel Ayetlerin bu kesin direktifi doğrultusunda (lütfen, bkz. birinci sayfada: 74/28-30)                                        
--o sol tarafta-- göz ardı edilip dışlanmış, ve --o sağ tarafta-- göz ardı edilip elenmiş olan kısmı 
temsil etmektedir. (=74/28)     
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resim kaynak: squidoo.com (V formasyon içinde uçan Kuşlar)   

 

41- Görmedin mi ki, (tüm) o göklerde ve yerde olanlar Al-lahı anıp yüceltmektedirler, ve 
(yukarıdaki gibi V formasyonlu) “dizi” halinde uçan “kuşlar” da, onların her biri kendi --şimdi, 
böylece o sol tarafta da-- “duasını” ve --o sağ tarafta da-- “anışını” bilmiştir! Al-lah onların                        
--(böylelikle her daim Onun öğretisi ve emri altında; 16/49-50 böylece de)-- yapıp işlediklerini 
bilendir. (Kuran-Haber 24/41) 

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece şimdi yukarıda 
anılan V formasyon içinde uçan tüm o “kuşlarda” da), 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) 

 

O halde, burada dikkat edip en ilkin açıkça farketmeliyiz ki, yüce Rabbimizin emriyle burada 
özellikle böylece bu V formasyon içinde uçan “kuşlar” hem de bize böylece yüce Rabbimizin 
buradaki “19 kodlu bu en muazzam Simetrik matematik Planlamalarını” işaret etmektedirler.                
Ve bu en özgün V formasyonun bir tarafında dizilen tüm o “kuşlar” genelde ve daima öteki 
tarafta dizilen tüm o diğer “kuşlardan” daha çok (veya da az) sayıda olmaktadırlar. O halde,                 
onlar da bize yine bu konudaki bu en temel Ayetlerin bu kesin işareti doğrultusunda (lütfen, yine   
bkz. birinci sayfada: 74/28-30) 19 kodlu o Tablolarda --o sol tarafta-- göz ardı edilip dışlanması, 
ve --o sağ tarafta-- göz ardı edilip elenmesi gereken kısmı işaret etmektedirler. (=74/28)                              
O halde, bunun ardından artık böyle en özgün bir biçimde uçan bu gibi iki grup V formasyonlu 
“kuşların” bize böylece göklerde --o her iki tarafta da-- birçok kez “19” sayısını (=74/30)             
yüce Rabbimizin emriyle, orada böylece tam olarak verebileceklerini de böylelikle artık                         
en baştan idrak etmiş olmalıyız burada. (=41/53)      
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        resim kaynak: en.wikipedia.org (Balarıları tarafından tamamlanmış bir Petek) 

 

68- Rabbin “bal arısına” şöyle vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda 
kendine evler edin.                               
69- Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin --o sol taraftaki ve o sağ taraftaki-- 
“yollarını ” titizce izle! Onların karınlarından çeşitli renklerde şerbetler çıkar, onda insanlar için 
bir şifa vardır. Şüphesiz düşünüp kavrayacak bir topluluk için gerçekten bunda (matematiksel) 
bir “Đşaret” vardır! (Kuran-Haber 16/68-69) 

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

 

O halde, burada dikkat edip en ilkin açıkça farketmeliyiz ki, yüce Rabbimizin emriyle burada 
özellikle böylece bu mükemmel “altıgenlerden” oluşan bu en özgün petekleri --sırt sırta, sol ve 
sağ taraflı-- olarak inşa eden bu “bal arıları” hem de bize böylece yüce Rabbimizin buradaki                  
“19 kodlu bu en muazzam Simetrik matematik Planlamalarını” işaret etmektedirler.                                    
Ve bu “bal arıları” bu en özgün peteklerde genelde ve daima doldurulmamış boş hücreler de 
bırakmaktadırlar, işin en sonunda, o her iki tarafta da (lütfen, bu hususta yukarıdaki resime de 
bakınız). O halde, bunlar da bize yine bu konudaki bu en temel Ayetlerin bu kesin işareti 
doğrultusunda (lütfen, yine bkz. birinci sayfada: 74/28-30) 19 kodlu o Tablolarda --o sol tarafta-- 
göz ardı edilip dışlanması, ve --o sağ tarafta-- göz ardı edilip elenmesi gereken kısmı işaret 
etmektedirler. (=74/28) O halde, bunun ardından artık bu “bal arılarının” yüce Rabbimizin 
emriyle böyle en özgün ve hünerli bir şekilde inşa edip tam olarak doldurmuş oldukları tüm o 
“altıgen” hücrelerde böylece --o her iki tarafta da-- birçok kez “19” sayısını (=74/30),                           
yüce Rabbimizin izniyle, böylece tam olarak verebileceklerini de böylelikle yine artık en baştan 
idrak etmiş olmalıyız burada da. (=41/53)      
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resim kaynak: lenntech.com (Çinko)             resim kaynak: lenntech.com (Demir) 

 

25- …Ve “demiri ” de indirdik; onda zorlu bir kuvvet ve insanlar için birçok yararlar da vardır.                    
Al-lah bu sayede, Kendisine ve Elçilerine, inançla kimlerin yardım edeceğini bilecektir.                      
(Çünki) Al-lah --şimdi, burada o sol tarafta da-- en Kuvvetlidir, --o sağ tarafta da-- en Üstündür! 
(Kuran-Haber 57/25)      

53- Öyleyse, Biz onlara (matematiksel) “Đşaretlerimizi ” ufuklarda (=böylece şimdi yukarıda 
özellikle ve en başta anılan o “demir” ve sonra diğer tüm o “elementlerde” 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) 

 

O halde, şimdi burada tüm bu spesifik “elementlerin,” ve akabinde bunlarla birlikte ve                             
en özellikle “demirin” atomik kütlelerine şöylece bakalım:   
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     atom numarası:             atomik kütle  atomik kütle         atom numarası: 

    10 Neon     20.17      22.98       11 Sodyum  

    20 Kalsiyum    40.07       44.95       21 Skandiyum  

    30 Çinko     65.39       69.72       31 Galyum 

    40 Zirkonyum    91.22       92.90       41 Niobiyum 

    50 Tin     118.71       121.76       51 Antimon 

    60 Neodimyum    144.24       145.00       61 Prometyum 

    70 Đterbiyum    173.04     174.96       71 Lutetyum 

    80 Cıva     200.59       204.38       81 Talyum  

    90 Toryum     232.03     231.03       91 Protaktinyum 

       ____________    ____________ 

 1083      1102 

=19x…   =19x… 

Lütfen, burada dikkat edelim ki, yukarıdaki Tablomuzda sol tarafta atom numarası “90,” ve sağ 
tarafta “91” ötesine gitmiyoruz, çünki atom numarası “92” ötesindeki hiçbir element doğada tabi 
olarak mevcut kılınmamıştır. Ve yukarıdaki Tablomuzda da tek bir element (=Prometyum), yüce 
Rabbimizin emriyle, artık uzun zamandan beri doğada tabi olarak mevcut değildir. Ve bundan 
ötürü, yukarıda bu Prometyum sağ tarafta “6.” sırada yer aldığından, bunun yerine Prometyum 

61 + “6” = Holmiyum 67 (atomik kütle: 164.93 koyduğumuz takdirde, yüce Rabbimizin eşsiz 

Đlmi ve inayetiyle o sağ tarafta yine “19”un tamkatı bir sayıya mükemmel olarak ulaşabiliyoruz. 

(Bu hususta, lütfen, şimdi hem de ayrıca ve mutlaka bkz. Kuran-Haber 16/101-102)  
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     atom numarası:             atomik kütle  atomik kütle         atom numarası: 

    10 Neon     20.17      18.99       9 Flüor  

    20 Kalsiyum    40.07       39.09       19 Potasyum  

    30 Çinko     65.39       55.84       26 Demir       

    40 Zirkonyum    91.22       88.90       39 Đtriyum 

    50 Tin     118.71       114.81       49 Đndiyum 

    60 Neodimyum    144.24       140.90       59 Praseodimyum 

    70 Đterbiyum    173.04     168.93       69 Tulyum 

    80 Cıva     200.59       196.96       79 Altın  

    90 Toryum     232.03     227.00       89 Aktinyum 

       ____________    ____________ 

 1083      1045 

 =19x…   =19x… 

Lütfen, burada dikkat edelim ki, yukarıda sağ tarafta üçüncü sırada normalde “Bakır” (atom 
numarası: “29”) yer almış olmalıydı. Ancak daha önceki Tablomuzda nasıl ki o “Prometyum” 
yerine (doğrulukla ve mutlak olarak) “Holmiyum” yer aldıysa, şimdi burada da buna binaen                  
(“Bakır” yukarıda normalde “3.” sırada yer almış olacak olduğundan) 29 – “3” = “Demir” 26                    
onun yerine en özel ve özgün bir şekilde orada doğrulukla en Mucizevi ve manidar bir şekilde 
böylece yer almaktadır. (=Kuran-Haber 57/25)! (Bu hususta, lütfen, şimdi tekrar hem de ayrıca 
ve mutlaka bkz. Kuran-Haber 16/101-102)   
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Lütfen, burada dikkat edip en ilkin açıkça farketmeliyiz ki, yukarıdaki o --(içinde “Demiri ” 
57/25 ve sonra “Altını” da barındırdığı için)-- en özel olan o ikinci Tablomuz o sol tarafta “10”              
ve o sağ tarafta “9” sayısıyla başlayarak bize böylelikle de yine “10” + “9” = “19” sayısını işaret 
etmektedir, en başta! (74/30) O halde, şimdi burada Tevrat ve Đncilde bu bağlamda verilmiş                  
şu en kritik ve önemli haberleri de görelim:     

1- Al-lah şöyle dedi: Đşte, Ben habercimi (=burada “19” sayısının sırrı ilkin yüce Rabbimiz  
tarafından başlangıçta kendisine açılmış olan o elçisi Reşada bir atıftır; 37/130) gönderiyorum,  
ta ki önümde yol hazırlasın. Ve ardından, o arzuladığınız “Öğretici” ve böylece beklediğiniz                 
o “Misak Elçisi/Mesajı” (=burada hz. Davud ve hz. Muhammedin o beklenen torunu bu asli 
“Misak Elçisi” Metine bir atıftır; 2/146) Mabede (beklenmedik bir tarzda) ansızın gelecektir. 
Evet, o böylece gelecektir! diyor orduların Rabbi (Al-lah)!                                                                            
2- Fakat onun geldiği güne kim dayanabilir, ve o ortaya çıktığında kim durabilir? Çünki o maden 
arıtıcının ateşi, ve çamaşırcının kül suyu gibi olacak;                                                                                         
3- O böylece oturacak ve (yukarıda anılan tüm o özel “elementleri” de) --şimdi, o sol tarafta-- 
arıtacak, ve --o sağ tarafta-- temizleyecek; böylece Levilileri arındırıp --orada-- “altın” ve 
“gümüş” temizler gibi temizleyecek. Ve onlar böylece Rabbe --o sol ve o sağ tarafta-- doğrulukla                                  
--19 kodlu-- sunular sunacaklar! (Tevrat, Malaki 3/1-3)               

17- Hz. Đsa (a.s.) onlara şöyle dedi: “10” temizlenmişti, değil mi; peki nerede o öteki “9”?                                  

(=böylece en hikmetli ve mucizevi bir tarzda “10” + “9” = “19” sayısını da işaret ediyor burada; 
bu hususta, şimdi, lütfen ayrıca hem de en ilkin mutlaka bkz. Luka 13/35 = Yuhanna 14/26)                     
18- Hiç kimse değil de sadece bu yabancı mı bunun için (=şimdi hem de yukarıdaki bu en başta   
o sol tarafta “10” ve o sağ tarafta “9” kodlu muhteşem Tablolardan ötürü de; Yuhanna 6/43-45) 
Rab (Al-laha) şükretmek üzere dönüp geldi? (Đncil-Luka 17/17-18) 

40- Hz. Đsa (a.s.) onlara şöyle dedi: Ben size derim, eğer şimdi onlar sussalar, o “taşlar” (=şimdi 
burada böylece yukarıdaki tüm o özel “elementlere” de bir göndermedir) --“19” kodlu bu                     
en muazzam “Matematik Dille”-- haykıracaklar (böylece Al-lahın varlığını, birliğini ve kudretini 
ve bu elçisinin, yani yüce Al-lah tarafından böylece bu Üçüncü ve Son Günde (=BinYılda) 
böylece muhakkak gönderileceğini daha önceden açıkça bildirdiği bu “Misak Elçisi/Mesajının” 
Al-laha kulluğunu ve doğruluğunu beyan etmek üzere de burada; Yuhanna 6/27, 40)!                             
(Đncil-Luka 19/40)     

(*Öyleyse, burada lütfen, en ilkin yüce Al-lah tarafından kulu ve elçisi hz. Đsaya (a.s.) verilmiş 
olan o gerçek Đncile --yukarıda referans verilen o (anlamı tahrif edilmiş klasik) Đncil ayetlerine 
gitmeden önce-- en doğru şekilde ifade edilmiş Hak ve Dosdoğru halleriyle burada tanık olmak 
için, “Đsa Peygamberin Sözleri” dosyasını da tümüyle ve muhakkak görmeliyiz, en başta.) 
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resim kaynak: lenntech.com (Hidrojen)              resim kaynak: lenntech.com (Boron)   

        

17- Ve Al-lah sizi yerden (=yer toprağında mevcut tüm o “elementlerden”) yarattı bir bitki (gibi). 
(Kuran-Haber 71/17)  

20- Ve yerde (=böylece yer toprağında mevcut tüm o “elementlerde” de) --matematiksel-- 
“Đşaretler” vardır mutlak inanacak olanlar için!                                                   
21- Ve kendi bedenlerinizde (=böylece yine insan bedeninde mevcut tüm o “elementlerde” de);  
o halde, hala görmeyecek misiniz? (Kuran-Haber 51/20-21) 

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

 

O halde, şimdi burada bir insan bedenini oluşturan yüce Rabbimizin yarattığı “25” en temel 
elemente --(insan bedeni daha sonra yüce Rabbimizin izniyle birçok diğer elementleri de emip 
bünyesinde az miktarlarda barındırmaktadır, fakat bu “25” en temel element bilimsel açıdan 
böylece insan bedenini en başta ve en temelde, yüce Rabbimizin emriyle, tam olarak 
oluşturabilen vazgeçilmez ana elementler olarak kabul edilmektedir). Ve ardından, 
Tablomuzdaki bu en temel elementleri tam olarak “13” çifte tamamlamak üzere, (yine birçok 
bilimsel kaynaklarca en kritik ve temel elementler arasında sayılabilen) “boronu” da,                           
yüce Rabbimizin emriyle, şöylece dahil edeceğiz:     
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Đnsan bedenini oluşturan          Đnsan bedenini oluşturan    
en temel elementler:             atom numarası    atom numarası  en temel elementler:   

      Hidrojen       1        5   Boron 

      Karbon       6       14   Silikon  

      Oksijen       8       15   Fosfor 

      Sodyum       11       16   Sülfür 

      Magnezyum      12       17   Klorin 

      Potasyum       19       28   Nikel 

        __________      __________         

     =19x…           57              95            =19x…           

      Nitrojen       7     9   Flüor 

      Kalsiyum       20     29   Bakır 

      Vanadyum       23     30   Çinko 

      Kromyum       24     34   Selenyum 

      Manganez       25     42   Molibdenum 

      Demir       26     50   Tin 

      Kobalt       27     53   Đyodin 

       __________      __________         

=19x…     152        247         =19x…                
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resim kaynak: einfopedia.com (yeryüzü ve atmosfer) 

 

20- Ve yerde (=böylece yine hem de yer toprağında mevcut tüm o “elementlerde”) 
(matematiksel) “Đşaretler” vardır mutlak inanacak olanlar için! (Kuran-Haber 51/20) 

105- Göklerde (=böylece yine oradaki o “elementlerde” de) ve yerde (=böylece yine buradaki               
o “elementlerde” de) nice (matematiksel) “Đşaretler” var ki, yanlarından geçiyorlar ve hala 
onlara sırt dönüp gidiyorlar! (Kuran-Haber 12/105) 

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

 

O halde, burada en ilkin atmosferi oluşturan en temel elementler şunlardır:                                                     
Nitrojen (% 78.0), ve Oksijen (% 20.9), ve sonra herbiri % 1 den düşük oranda bulunan diğer 
bazı gazlar.                                                                                                                                                       
Ve yer kabuğunu oluşturan en temel elementler şunlardır: Oksijen (% 46.6), ve Silikon (% 27.7), 
ve Alüminyum (% 8.1), ve Demir (% 5.0), ve Kalsiyum (% 3.6), ve Magnezyum (% 2.1), ve  
Sodyum (% 2.8), ve Potasyum (% 2.6); ve sonra herbiri % 1 den düşük oranda bulunan diğer 
bazı elementler, böylece “Titanyum” (% 0.66) oranında en başta gelmek üzere.                                                              
O halde, yukarıda “Oksijen” elementi böylece zaten en başta atmosferde de anılmış olduğundan 
ötürü, şimdi atmosferde ve yerde bulunan bu toplam en temel “9” elementi, ve bunlarla birlikte 
yerde (bunlardan sonra en başta gelen) o “Titanyumu” da --(yine bu en temel elementleri 
Tablomuzda böylece tam olarak “5” çifte tamamlamak üzere)-- yüce Rabbimizin emriyle, 
şöylece dahil edeceğiz:             
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Atmosferde ve yerde         Atmosferde ve yerde    
bulunan en temel elementler:      bulunan en temel elementler:     
             atom numarası  atom numarası       

    Nitrojen            7        8      Oksijen 

    Sodyum            11        19      Potasyum 

    Magnezyum           12        20      Kalsiyum 

    Alüminyum            13        22      Titanyum 

    Silikon            14        26      Demir 

   __________    __________ 

               57          95 

=19x…        =19x… 

Lütfen, dikkat edelim ki, yukarıda yine sağ tarafta yer alan tüm o elementlerin atom numaraları 
hep o sol tarafta yer alanlarınkinden daha büyüktür.                                                      
Yukarıdaki bu iki muhteşem Tabloda da esas alınan veriler ilkin “periodictable.com” ve de  
sonra “windows2universe.org” sitesinden alınmıştır.    
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resim kaynak: en.wikipedia.org (Kudüs)              resim kaynak: en.wikipedia.org (Mekke)  

 

                

resim kaynak: timeanddate.com (Kudüsten Tucsona)                resim kaynak: timeanddate.com (Mekkeden Tucsona) 

 

91- (Ey Misak Elçisi, burada böylece hz. Davud ve hz. Muhammedin torunu olan; 2/146) de ki:                                         
Ben --(yukarıda anılan Kudüs ve Mekkenin ardından, şimdi)-- bu beldenin (=Tucson) Rabbine 
kulluk etmekle emrolundum; ki (artık) burayı da kutsal kılmıştır O. Her şey Onundur.                                  
Ve ben (artık burada böylece Al-laha) teslim olanlardan (3/84) olmakla emrolundum!                                                 
(Kuran-Haber 27/91)    

O halde, yüce Rabbimiz tarafından şimdi böylece Batıda seçilip tayin edilmiş olan                               
bu kutsal Şehrin (=Tucson; lütfen, bu hususta en başta yine bkz. Kuran-Haber 3/96-97 & 27/91)                     
en ilkin hz. Davud ve hz. Muhammed (üzerlerine Selam olsun) tarafından da en hikmetli ve 
Mucizevi tarzlarda nasıl açıkça işaret edilip böylece mutlak olarak haber verildiğine yakından 
tanık olmak için, lütfen, şimdi en önce “Đstisnai Bir Mucize,” ve sonra “Haşmetli Bir Mucize,” 
ve de “Mucizevi Bir Mühür” dosyalarını da muhakkak görmeliyiz, en başta.  
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havadan    havadan                                                                                             
mesafe (km)    mesafe (km)                   

Mekke’den Istanbul’a          2399    1184          Hebron’dan Istanbul’a                                

Medine’den Istanbul’a          2084      1166          Kudüs’ten Istanbul’a  

Hebron’dan Tucson’a        12180      13304         Mekke’den Tucson’a                   

Kudüs’ten Tucson’a        12082      13001         Medine’den Tucson’a                     

Istanbul’dan Tucson’a       10918      10918         Istanbul’dan Tucson’a 

                 ______________   ______________     

                  =19x…     =19x…                                                                                        

Lütfen, burada dikkat edelim ki, yukarıdaki Tablomuzda şimdi bu “Misak Elçisi/Mesajının”                  
en şerefli ataları olan bu dört büyük Peygamber (üzerlerine Selam olsun) böylece en ilkin                               
--(elbette, burada böylelikle sadece “sembolik” anlamda)-- bu torunlarının doğum yeri olan 
Istanbula gelmektedirler,                                                   

hz. Đsmail (Mekke’den) Istanbula,    hz. Đbrahim (Hebron’dan) Istanbula,                  
hz. Muhammed (Medine’den) Istanbula,   hz. Davud (Kudüs’ten) Istanbula, 

ve yakında bu önemli Şehirde --(böylece de bir imtihan vesilesi olarak; lütfen, bkz. 57/22-23)--                
yüce Al-lah tarafından en evvelden beri takdir edilmiş --(ve yine üzerinde bu vesileyle açık bir 
“19” i şareti kılınmış olarak da)-- böyle bir afet/musibet de gelebileceğinden ötürü (bu hususta, 
Istanbulun önemini kavramak için lütfen, şimdi hem de ayrıca ve mutlaka bkz. Kuran-Haber 
47/13), --(özellikle Zebur ve Kuranda yer alan o en Mucizevi gaybi haberleriyle)-- bu torunları 
“Misak Elçisi/Mesajına” derhal yüce Al-lah tarafından en başta ve esas olarak seçilip tayin 
edilmiş olan Batıdaki bu kutsal Şehre (=Tucson; lütfen, bkz. 27/91) göç etmesi gerektiğini                            
--(elbette, yine burada böylelikle sadece “sembolik” açıdan)-- işaret etmektedirler; ve akabinde, 
hepsi böylece kendi ana şehirlerinden kalkıp, yani  

hz. Đbrahim (Hebron’dan) Tucsona,            hz. Đsmail (Mekke’den) Tucsona,   
hz. Davud (Kudüs’ten) Tucsona,              hz. Muhammed (Medine’den) Tucsona,               
onlarla birlikte Metin (Istanbul’dan) Tucsona,         onlarla birlikte Metin (Istanbul’dan) Tucsona,   
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--(elbette, yine burada böylelikle sadece “sembolik” anlamda)-- hep beraber gelip bu kutsal 
Şehirde hep birlikte böylece yerleşmektedirler.                                        

Ve lütfen, burada dikkat edip en ilkin açıkça idrak edelim ki, hz. Davud (üzerine Selam olsun) 
Zeburda kendisinin bu vadedilmiş torunu “Misak Elçisi/Mesajıyla” beraber şimdi yüce Al-lah 
tarafından Batıda seçilip tayin edilmiş olan bu kutsal “Çöl” Şehre --(elbette, yine burada 
böylelikle sadece “sembolik” anlamda)-- bir kuş gibi uçarak geleceğini açıkça işaret etmiş 
olduğundan ötürü (lütfen, bu hususta şimdi bkz. Mezmurlar/Zebur 55/6-8), yukarıda daima 
havadan (kuş uçuşu) mesafeler esas alınmıştır en ilkin.                                                                                                                              
Ve lütfen, burada dikkat edip en ilkin açıkça bilelim ki, hz. Muhammed (üzerine Selam olsun)   
kendisinin bu vadedilmiş torunu “Misak Elçisi/Mesajının” şimdi bu mutlak Barışçıl ve                 
kesinlikle Eşsiz ve Mükemmel “Đlahi Mesajı” (17/88) böylelikle en ilkin yüce Al-lahtan öğrenip                 
ardından tüm insanlığa ileteceği öncül bir Şehir olarak “Istanbulu” (=Arapçada “Kustantıniyye” 
olarak), ve de akabinde özellikle Batıda seçilmiş temel kutsal bir Şehir olarak “etrafı Dağlarla 
çevrili bu Tucsonu” (=Arapçada “Cebeli ElDeylem” olarak) böylelikle en Mucizevi bir şekilde               
ard arda açıkça işaret etmiştir. (Bu hususta, lütfen, şimdi “Mucizevi Bir Mühür” dosyasında                
yer alan hz. Muhammede (a.s.) ait tüm o en Mucizevi gaybi haberlerini de muhakkak görmeliyiz,  
en başta.)                                                                                                                                                         
Ve hayatı boyunca, namazlarını sadece ve özellikle ard arda “19” gün kısaltıp yoğunlaştırarak, 
ve de Mekke’deki o putperest ve saldırgan Araplara karşı tam “19” kutsal gazaya iştirak ederek 
(bkz. Buhari) böylece şimdi bu vadedilmiş torunu “Misak Elçisi/Mesajını” burada --o sol  
tarafta-- ve --o sağ tarafta-- her daim böylece de ve tümüyle desteklemek üzere, bu iki en özel 
“19” sayısını da ardında böylece en manidar bir “Đşaret” ve açık bir miras olarak bırakmıştır.         
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Son olarak, lütfen, burada iyice bilelim ki, bu “Misak Elçisi/Mesajının” bu dosya içinde 
doğrulukla kullanılmış olan ilgili tüm o evrensel resim ve bilimsel verilerin alıntılanmış olduğu  
o sitelerin hiçbiriyle herhangi bir ilişki veya bağlantısı yoktur. Ancak tüm bu sitelere burada 
doğrulukla kullanılmış olan ilgili tüm o natürel resim ve bilimsel verilerden ötürü referans verilip 
özellikle ve sadece bu konudaki bu verileri böylelikle açıkça ve doğrulukla ortaya konulmuştur, 
tüm o ilgili evrensel resim ve bilimsel verilerin hemen altında. 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 bu (matematiksel) “Đşaretlerini” (41/53)  
en doğru ve mükemmel şekilde ve en Sağlam bir tarzda tekrar ortaya koymaya mutlak Kadir 
olandır. (bu hususta, lütfen, şimdi hem de ayrıca ve mutlaka bkz. Kuran-Haber 34/50 &                     
22/52-56)          

Burada bu vadedilmiş “Misak Elçisi/Mesajının” böylelikle tek amacı ve gayesi tüm insanlığa                    
--(onlardan bunun karşılığında hiçbir ücret talep etmeden; lütfen, bkz. Kuran-Haber 38/86-88)--                          
tüm bu Evren kitabını ve Din kitabını birbirine tam paralel olarak böylelikle “19 kodlu bu                            
en muazzam Simetrik matematik Planlamalar” üzere takdir edip en Bilge ve kudretli bir şekilde 
yaratmış olan tek bir gerçek Tanrı (=AL-LAH) var olduğunu böylece apaçık ve kesin olarak               
“En Muhteşem Matematik Delilleriyle” ortaya koymaktır. (Kuran-Haber 74/26-31 & 41/53)     

O halde, artık burada en başta tüm bu Kitap ehlinden (=Yahudiler, Hristiyanlar, Araplar) ve 
Budistlerden, Hindulardan, Ateistlerden, Agnostiklerden, ve tüm Diğerlerinden (29/47) burada 
böylelikle Al-lahı tanıyıp sevenler (3/31) derhal hz. Davud ve hz. Muhammedin (üzerlerine 
Selam olsun) bu uzun zamandır beklenen ve özlenen vadedilmiş bu torunları bu en önemli ve 
kritik “Misak Elçisi/Mesajına” uymalıdırlar, ta ki Al-lah da buna mukabil böylelikle onları 
sevsin (3/31), ve bundan önce takip etmiş oldukları tüm o sapkın yollarını, günah ve yanlışlarını 
affedip onlar için bunları dahi artık en Cömert ve Lütufkar bir şekilde böylelikle de güzelliklere 
çevirsin (25/70-71), burada en başta böylece bu “Misak Elçisi/Mesajına” ve bu konuda şimdi 
böylece ve aynen onu izleyecek olan yeryüzündeki tüm salih Đnananlara en başta böylelikle ve 
açıkça vadetmiş olduğu üzere. (Lütfen, bkz. Kuran-Haber 93/7 & 48/1-3 = 7/196 & 39/33-35)    

O halde, artık yüce Al-lahın bu eşsiz ve muhteşem “Mesajına” (=17/88) ve böylece oradaki                
19 kodlu tüm o en muazzam “Matematik Planlamalarına” açıkça tanık olmak için, şimdi en başta 
ve derhal KURAN-HABER dosyasını, ve ardından halihazırda orada da açıkça referans verilmiş 
olan tüm o en mucizevi Dosyaları muhakkak ard arda ve teker teker görmeliyiz, en başta!                  
O halde, tüm salih Đnananların üzerine artık böylece Selam olsun. (Kuran-Haber 27/59 & 6/54)   

                 Metin, Eylül 2012  


