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VE ÇİFT’E, VE TEK’E (AND OLSUN)!                                                                            

          (89/3) 

Burada, bu kez Kuran-Haberde yer alan o Çift (=elşefi), ve o Tek (=elvetri) sayılar 

üzerindeki bu mucizevi 19 kod & sistemine, en kısa ve özlü olarak, şimdi tanık olacağız, 

birlikte, bu üçüncü dokümanda.                                                                                                                                

Bunlar, temel olarak Kuran-Haberdeki tüm o Bölümlerin özgün numaralarını, ve sonra 

bunlarda mevcut olan tüm o toplam özgün Ayet sayılarını esas alan bir bakış olacaktır. 

Daha önce, ilk iki kritik dokümanımızda birlikte açıkça tanık olduğumuz o devasa mucizevi 

2 çift altın Kelimeler, ve akabindeki o devasa mucizevi 7 çift altın Harflerin ardından, 

burada yüce Rabbimizin bu kez de bu Çift ve Tek sayıları yine ilkin karşılıklı mükemmel 

“eşler” halinde en ustaca planlayıp, ve akabinde de bunları yine her “iki taraflı” olarak “19” 

ile en bilgece kodlayarak (lütfen, bu bağlamda 74/26-30 Ayetlerini mutlaka hatırlayalım) 

burada böylelikle nasıl bir fevkalade Mucize daha yarattığını, ve böylelikle burada bizlere 

lutfettiğini yakından göreceğiz.                                                                     

Ama buradaki bu asli Konumuza başlamadan önce, burada yüce Rabbimizin                                 

Kuran-Haberdeki tüm Bölüm ve Ayet sayılarını halihazırda zaten mucizevi olarak                        

ilkin ayrıca şöylece de planlamış olarak:  

** Kuran-Haberde toplam 114 (=19x…) Bölüm mevcuttur;    

** Kuran-Haberde --numarasız o 112 başlangıç ifadesi (=bism …) dahil olarak--                          

toplam 6346 (=19x…) Ayet mevcuttur;    

** Kuran-Haberde --numarasız o başlangıç ifadeleri (=bism …) orada dahil olarak--                                             

Bölüm Numarası 19un tamkatı olan o 6 Bölümde (=19 & 38 & 57 & 76 & 95 & 114)                 

toplam 266 (=19x…) Ayet mevcuttur;                             

** Dolayısıyla, Kuran-Haberde --numarasız o başlangıç ifadeleri (=bism …) dahil olarak--   

geriye kalan o 108 Bölümde de yine toplam 6080 (=19x…) Ayet mevcuttur;                                              

bu en temel mucizevi verileri de bu açıdan ilkin ayrıca böylelikle aklımızda bulundurursak, 

şimdi birazdan tanık olacağımız o fevkalade “matematiksel planlamaları” daha da öte ve 

geniş boyutta da böylelikle takdir edip, akabinde yüce Rabbimizin buradaki bu muhteşem 

bilgeliğine derinden hayran olarak, artık O’nun önünde büyük bir saygı ve haşyetle, ebeden, 

secdeye varabiliriz! (Kuran-Haber 32/15-17)    
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             O ÇİFT, VE O TEK SAYILARDAKİ                                                                              

“19” KODU!               

                                                                                                            

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

1- Fecre andolsun.                                                                                                                                                                 

2- Ve on geceye.                                                                                                                                                  

3- Ve --sol tarafta-- o Çift’e (=elşefi), ve --sağ tarafta-- o Tek’e (=elvetri)!                                                                                                                               

4- Ve geçtiği zaman, geceye.                                                                                                                                     

5- Bu (olaylarda & sayılarda) bir “Yemin” yok mudur, o akıl sahipleri için!                                                 

(Öz-Haber 89/1-5)                                                                                                         

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

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

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

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

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

O baki-bırakmaz,        ve O sağlam-komaz, 

               (ve ardından, sunar)                                                                                                         

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

           Tablolar                                                                                                                                

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

                                tüm insanlık için.                                                                                                           

30-               Onun üzerinde (kodlanmıştır) “19!”  

                                                                          

(Öz-Haber 74/26-30)                                                                                                      

==================== 
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Burada, en öncelikle şunu farketmeliyiz ki, bu çok özel sayımız “19” aynı zamanda                   

en temel olarak iki ana sayıdan meydana getirilmiştir: 

bir Çift sayı:  “10”                                                                                                                                                                   

bir Tek sayı:   “9”                                                                                                                                                                                

Ve zaten Kuran-Haberde bu çok özel sayımız orjinal olarak yüce Rabbimiz tarafından  

orada böylelikle “Dokuz-On” (=tisate-aşere) olarak anılmıştır ilkin! (74/30)   

O halde, şimdi burada bu asli Konumuzla direkt ilgili olan bu en kritik ve temel Ayeti de                 

bu bağlamda önemle şöylece tekrar yakından görüp: 

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

23- Al-lah o en güzel Anlatıyı benzeşmeli (=muteşabihen) ikililer/eşliler (=mesaniye)                  

--Sayıları da-- kapsayan bir yazılı-belge olarak indirdi!                                                                               

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

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

(*burada, ilkin lütfen tekrar önemle hatırlayalım ki, üzerinde “19” olacağı vurgulanan o “Söküp-Atıcı” 

(=Seqara) sistem yüce Rabbimiz tarafından yukarıdaki o en kritik Ayetlerde (=74/26-31) böylece aynen                 

yine bir Öğütsel (=Zikra) olarak anılmıştı; ve akabinde, yüce Rabbimiz yine orada da bunun ardından 

dilediğini (bu konuda kendi samimiyetlerinden ötürü; 13/27) doğruya ileteceğini (=yehdi), ve dilediğini (bu 

konuda kendi hainliklerinden ötürü; 2/26-27) saptıracağını (=yudillu) akabinde yine özellikle vurgulamıştı!                                                                   

Dolayısıyla, burada bu en kritik ve temel bu Ayetler (74/26-31 = 39/23) arasındaki bu çok yakın ilişkiyi,                   

ve yüce Rabbimizin bu her ikisiyle de sonunda bizi o aynı 19 kodlu fevkalade “matematiksel planlamasına” 

ilettiğini böylelikle  açıkça idrak edip çözebilmiş olmalıyız burada yine, en başta! (74/26-31 = 39/23)  

Bu, (aynı zamanda) Al-lahın İletisidir (=Huda), O bununla dilediğini iletir (=yehdi);                            

fakat Al-lah kimi de (bu konuda kendi hainliklerinden ötürü; bkz. 2/26-27)                           

saptırırsa (=yudlil), onlar için artık bir İletici yoktur! (Öz-Haber 39/23)                                                    

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

 

Buna binaen, biz burada hemen ve öncelikle görmeliyiz ki, Kuran-Haberde elbette ilkin 

bunun ardından 57 adet Çift numaralı Bölüm, ve 57 adet Tek numaralı Bölüm mevcuttur, 

yüce Rabbimiz tarafından burada bunlar --yukarıdaki Ayette halihazırda özellikle böylece 

vurgulandığı üzere-- yine karşılıklı ikililer/eşliler (=mesaniye) halinde ilkin şöylece                 

idrak edilmek üzere:  
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            19x3           19x3                                                                                                                                    

Çift numaralı Bölümler       Tek numaralı Bölümler 

2              1                               

4              3                               

6              5                                         

8              7                                              

10               9                     

12               11                          

14               13                       

16             15                                                                       

18             17                            

20               19                                                                      

22               21                                    

24               23                                   

26               25                                       

28               27                      

30               29                    

32               31                     

34               33                    

36               35                                    

38               37                                    

40               39                      

42               41                     

44                43                                    

46               45                   

48               47                                  

50               49                   

52               51                    

54               53                                  

56               55                     

58               57                    

60               59                                  

62               61                 

64               63                                     
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66               65                                  

68               67                                  

70               69                     

72               71                     

74               73                     

76               75                     

78               77                                     

80               79                                                                

82               81              

84             83             

86              85             

88               87             

90               89             

92               91             

94               93             

96               95              

98               97                                 

100               99                   

102               101                    

104               103                  

106               105                               

108               107                                  

110               109                  

112               111                   

114             113    

_________________________           _________________________ 

       19x…          19x… 
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Ve bunun ardından, biz şimdi derhal ve mutlak bakıp görmeliyiz ki, yukarıda --sol tarafta-- 

mevcut olan o 19x3 adet Çift numaralı Bölümlerimizde, biz şimdi Kuran-Haberde bunların 

tarafında ve yanlarında derhal ve mükemmel olarak, yüce Rabbimizin izniyle, şunu da 

bulacağız:    

10x3 adet Çift numaralı toplam Ayet sayıları,  (*lütfen, dikkat edelim ki, çünki “10” burada Çift sayı)  

9x3 adet Tek numaralı toplam Ayet sayıları, (*lütfen, dikkat edelim ki, çünki “9” burada Tek sayı)                                                                                                                             

 

10x3  Çift numaralı   9x3  Tek numaralı                                                                                                                                

toplam Ayet sayıları         toplam Ayet sayıları 

2              286    6              165                      

4              176      8              75                                    

14           52        10           109                                

16           128       12           111                                

18           110      20           135                       

22           78       26           227                           

24           64        36           83                                             

28           88        40           85                                          

30           60        42           53                                                  

32           30       44           59                                               

34           54      46           35                                                

38           88      48           29                                                              

56           96       50           45                                             

58           22       52           49                                                
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64           18       54           55                                                 

66           12      60           13                                               

68           52       62           11                                            

70           44      76           31                              

72           28       82           19                                              

74           56        84           25                                            

78           40      86           17                                           

80           42      92           21                                             

88           26       96           19                                                       

90           20      100        11                                          

94    8      104        9                                            

98    8    108        3                                                                                                                 

102    8       110        3                                                            

106    4                                                                      

112    4                                               

114     6 
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Ve bunun ardından, biz şimdi yine derhal ve mutlak bakıp görmeliyiz ki, yukarıda --sağ  

tarafta-- mevcut olan o 19x3 adet Tek numaralı Bölümlerimizde, biz şimdi Kuran-Haberde 

bunların tarafında ve yanlarında yine derhal ve mükemmel olarak, yüce Rabbimizin izniyle, 

tekrar ve aynen şunu da bulacağız:    

10x3 adet Çift numaralı toplam Ayet sayıları,  (*lütfen, dikkat edelim ki, çünki “10” burada Çift sayı)  

9x3 adet Tek numaralı toplam Ayet sayıları, (*lütfen, dikkat edelim ki, çünki “9” burada Tek sayı)                                                                                                                            

 

10x3  Çift numaralı      9x3  Tek numaralı                                                                                                                              

toplam Ayet sayıları         toplam Ayet sayıları 

3          200    1              7          

5           120    9              127          

7           206      11       123                                       

19           98       13       43                                                   

21           112    15       99                                   

23           118      17       111                                                  

31           34       25       77                                   

37           182    27       93                  

41           54      29       69                                      

47           38      33       73                                       

49           18       35       45                                    

51           60      39       75                        

53           62       43       89                         

55           78       45       37                                    
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59           24      57       29                                    

61           14       63       11                     

65           12       81       29                                  

67           30       87       19                                             

69           52       91       15                                             

71           28       93       11                     

73           20        97       5                                                  

75           40       101       11                          

77           50     103         3                                                                      

79           46       105       5                                

83           36     107       7                

85           22     111       5                       

89           30     113         5                      

95           8                                                      

99           8                                       

109        6 

 

(*Burada, lütfen önemle tekrar hatırlayalım ki, o ilk iki kritik dokümanımızda (=Devasa Mucize 1 & 2) birlikte 

açıkça tanık olduğumuz o iki devasa “matematiksel planlama,” ve burada böylelikle açıkça tanık oluyor 

olduğumuz bu fevkalade “matematiksel planlama,” yüce Rabbimiz tarafından, içinde bulunduğumuz bu                     

Son Çağda, o vadedilen Misak Elçisi vasıtasıyla, ve hep bu Kuran-Haber (=Arapça orjinali: El-Haberu) teksti                

için irade edilmiştir esasen. (lütfen, bu bağlamda mutlaka tekrar bkz. Öz-Haber 98/2-3)                                                        

Bu nedenle, yukarıda da tekrar gördüğümüz gibi, bu “matematiksel açıdan mucizevi” ilahi tekst burada 

elbette 9. Bölümde yine doğrulukla 127 Ayet içermektedir, “edebi açıdan mucizevi” olan o ilahi tekst o Çağda 

9. Tevbe Suresinde doğrulukla 129 Ayet içerdiği gibi. Daha önceki o ilk kritik dokümanımızda tüm o büyük 

Peygamberlerin, ve bu bağlamda elbette özellikle Muhammed Peygamberin şimdiki bu mucizevi Misak 

Elçisini ve Mesajını bu açıdan da nasıl açıkça işaret edip hep birlikte kuvvetle desteklediklerini görmüştük.)                                                                                         



Çift & Tek           10  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

O halde, şimdi burada tüm bu Çift ve Tek numaralı Bölümleri, yanlarında yine tüm o                       

Çift ve Tek numaralı toplam Ayet sayılarıyla birlikte --sol taraflı, ve sağ taraflı olarak-- 

tekrar ve hep birlikte böylece görüp, ardından bu karşılıklı harikulade ölçülü “planlamanın” 

sonunda, yüce Rabbimiz tarafından ayrıca nasıl fevkalade --sol taraflı & sağ taraflı--                 

nihai bir “19” mucizesi daha yaratıldığını da birlikte hayranlıkla görelim:     

 

     2 286 6 165             3 200 1 7  

        4 176 8 75        5 120 9 127  

   14 52 10 109       7 206 11 123                                                                             

16 128 12 111        19 98 13 43                          

18 110 20 135     21 112 15 99                                                  

   22 78 26 227                23 118 17 111                                   

      24 64 36 83         31 34 25 77                                       

      28 88 40 85      37 182 27 93                                    

      30 60 42 53         41 54 29 69                                            

      32 30 44 59         47 38 33 73                                         

      34 54 46 35         49 18 35 45                                          

      38 88 48 29         51 60 39 75                                                        

      56 96 50 45         53 62 43 89                                       

      58 22 52 49         55 78 45 37                                          

      64 18 54 55         59 24 57 29                                           

      66 12 60 13         61 14 63 11                                         

      68 52 62 11         65 12 81 29                                      

      70 44 76 31         67 30 87 19                        
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      72 28 82 19          69 52 91 15                                   

      74 56 84 25          71 28 93 11                                      

      78 40 86 17             73 20 97 5                                     

      80 42 92 21        75 40 101 11                      

      88 26 96 19           77 50 103 3                                                  

    90 20 100 11           79 46 105 5                                    

         94 8 104 9           83 36 107 7                                      

      102 8 108 3           89 30 111 5                                                                                                              

      106 4 110 3                                        95 8 113 5    

 __________________________________          __________________________________      

     19x…            19x…   

 

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

        98 8               85 22                                                             

     112 4                   99 8                                                                                                      

     114 6                             109 6 

 

Ve burada mutlaka tekrar hatırlamalıyız ki, biz yüce Rabbimizin emriyle, daha önceki                      

o 2 çift altın Kelimelerimizde, ve sonra o 7 çift altın Harflerimizde de, bu mucizevi 19 kod & 

sisteminin oradaki o en özgün ve temel (o iki taraflı Söküp-Atıcı: Seqara) özelliğine binaen,                          

o “kusurlu formları” her daim ilkin --sol tarafta-- dışlamış, ve --sağ tarafta-- elemiştik.                       

Bu ilgili en temel Ayetleri (=74/26-31) buradaki 2. sayfamızda da tekrar açıkça görmüştük. 
(*şimdi, ayrıca lütfen, Öz-Haber 2/106 Ayetini de mutlaka görüp bu açıdan da gereğince değerlendirelim.)                                                                                                                               
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Dolayısıyla, yukarıdaki Tablomuzda yer alan o 27 & 27 karşılıklı mükemmel Çift ve Tek 

uzun sayıların ardından gelen o 3 & 3 “kusurlu formları” da (çünki bunlar her iki                              

tarafta da böylelikle kısa kesilmiş, ve birbirlerine eş olamayacak duruma düşürülmüş)                    

yine burada yüce Rabbimizin emriyle bundan ötürü böylece “kusurlu formlar” olarak                                  

doğrulukla --sol tarafta-- dışlamalı, ve --sağ tarafta-- elemeliyiz, ilkin! (=74/28)   

Ve sonra, yukarıdaki Tablomuzda, ayrıca şunu da mutlaka farketmeliyiz ki, biz orada                

Kuran-Haberde verilen normal Bölüm numaraları sırasını --küçükten büyüğe doğru-- 

aynen takip ediyoruz. Fakat tek bir istisna olarak, 26. sıraya geldiğimizde, her iki tarafta   

98 8          85 22   

Bölümlerini --yanlarındaki toplam Ayet sayılarıyla birlikte elbette-- derhal “kusurlu 

formlar” bölgesine düşürüp, akabinde bir sonraki bu Bölümlerle:   

102 8        89 30 

bunları --yine yanlarındaki toplam Ayet sayılarıyla birlikte elbette-- onların yerlerine 

koyarak, akabinde aynen sonuna kadar düzenli şekilde devam edip bitiriyoruz.                                                                       

Ve burada mutlaka farketmeliyiz ki, yukarıda sağ tarafta yer alan bu 89. Bölüm                              

yüce Rabbimizin bunun içinde bize bu Çift ve Tek sayılar üzerine kurulu bu fevkalade 

“matematiksel planlamasını” haber verdiği o --bu açıdan-- en özel Bölüm! (=89/3)                                 

O halde, eğer biz buradaki bu istisnai durumda --her iki taraflı olarak-- gerçekten böylelikle                       

yüce Rabbimizden gelen eşit, ölçülü ve adaletli bir işlem yapmış isek, yüce Rabbimiz böyle 

bir durumu Kitabında önceden, bu fevkalade “matematiksel planlaması” için de, bizlere 

mucizevi olarak zaten açıkça bildirip öngörmüş müdür? 

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

101- Biz bir “İşareti” (=Ayeten; yukarıdaki o durumda: “89 30”) başka bir “İşaretin” 

(=Ayeten; yukarıdaki o durumda: “85 22”) yerine getirip değiştirdiğimizde --ve Al-lah 

böylece ne indirdiğini en iyi bilendir-- onlar dediler: Sen mutlaka ancak bir uydurucusun! 

Hayır, onların çoğu bilmiyorlar!                                                                                                                                                                     

102- De ki: Bunu Rabbinden bir Hak olarak o Kudüs Ruh (=Cebrail) indirdi, inananları 

böylelikle sağlamlaştırmak için, ve (O’na) teslim olanlara böylece bir İleti (=lütfen, burada 

mutlaka hatırlayalım ki, bu benzeşmeli ikili/eşli Sayıları kapsayan, ve akabinde üzerinde 19 olacağı 

vurgulanan bu sistem yüce Rabbimiz tarafından halihazırda orada aynen böylece bir İleti (=Huda) olarak 

adlandırılmıştı; 39/23 = 74/26-31) ve bir müjde olarak! (Öz-Haber 16/101-102)                                                             

====================         
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Ve burada ayrıca mutlaka bilmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda o sol tarafta bu “bir 

İşaretin yerine başka bir İşareti getirip değiştirme” işlemini (16/101) hiç uygulamamış 

olsaydık dahi, zaten normal şartta orada sonunda yine olumlu bir sonuca (=19un tamkatı 

olan bir toplam sonuç) böylece de ulaşabiliyorduk. Fakat elbette bu özel işlemi yukarıdaki 

Tablomuzda o sağ tarafta, o en özel 89. Bölüm üzerinde uygulamakla mükellef 

kaldığımızda, akabinde bu aynı işlemi elbette bunun tam karşısında aynı sırada ve aynı 

şekilde o sol tarafta da uygulamalıydık, ta ki böylelikle yüce Rabbimizin bu istisnai 

durumda karşılıklı tam eşit, ölçülü ve adaletli onayını ve ilmini burada böylelikle                   

mutlak olarak alabilelim.     

Dolayısıyla, yukarıda 26. sırada, her iki tarafta, bu İşaretleri böylece indirip               

atladığımızda:  

98 8          85 22   

normal gidişatta bunların yerine gelecek o bir sonraki İşaretler her iki tarafta tam eşit 

olarak (+4) Bölüm numaraları idiler:                                                                                                                                            

  (+4)        (+4) 

102 8        89 30 

ve sonra, yukarıdaki bu atlanılmış İşaretleri böylece derhal --o kusurlu formlar bölgesine-- 

indirdiğimizde, bu kez oradaki normal gidişatta bunlardan sonra gelen bir sonraki 

İşaretler yine her iki tarafta tam eşit olarak bu kez (+14) Bölüm numaraları idiler:                                          

(+14)       (+14)                                                                                                                            

   112 4        99 8 

Ve böylece, yüce Rabbimiz yukarıda --iki taraflı olarak-- gerçekleştirdiği bu karşılıklı                

tam eşit, ölçülü ve adaletli bu en Bilge “matematiksel hareketleriyle” bize bu Konu içinde 

baştan beri ayrıca ve böylelikle: 

** O’nun bu özel Ayetlerinin (=16/101-102) bu bağlamdaki mucizevi anlam ve önemini; 

** O’nun buradaki bu en özel Bölümünün (=89/3) bu kontekstteki mucizevi fonksiyon ve 

önemini; 

de açıkça ve netçe sergilemiş, ve harika bir şekilde öğretmiş oldu! (Kuran-Haber 89/3-5)  
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Öyleyse, artık Selam ve sonsuz Esenlik burada yine bu kritik Son Çağda --o ilk iki 

dokümanımızda açıkça tanık olduğumuz o en kritik ve en temel iki “Devasa” mucizevi    

ilahi Mesajla birlikte, ve akabinde-- buradaki bu üçüncü “Fevkalade” mucizevi                          

önemli ilahi Mesaja da kulak verip, ve ardından böylece samimi bir yürekle oturup                 

bunun üzerinde de erdemlice çalışacak, ve böylelikle burada bunu kendi kulakları ve 

gözleri ve zihinleriyle de onaylamış, ve böylelikle şahsen tanık da olmuş olacak                                 

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

sonsuz kurtuluş ve mutluluğumuz için, ebeden! (Lütfen, bu bağlamda tekrar ve mutlaka 

bkz. Öz-Haber 39/23, 33-35 & 74/26-40 & 89/3-5) 

 

                                           Metin/Misak Elçisi 

 

 

             


