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                           EN HALİS F. “DİZİSİ!” 

                             (41/53 = 51/20-21)  

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

bu ilk ve en halis kısmına göre, Kendi en büyük ve biricik bu İsmini (=AL-LAH) ilkin nasıl 

böylece Kuran-Haberde en önceden çok özel bir şekilde yerleştirip, böylelikle en Bilgece                 

ve en Erklice anmış olduğuna, ve akabinde, bunları yine burada nasıl bu “19” kodu altında                

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

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

şekilde kodlamış olduğuna büyük bir hayranlıkla tanık olacağız yine, birlikte.    

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

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

en mucizevi 19 kod & sisteminin baştan beri ve her daim böylelikle hiç değişmez vasfı olan                

bu en temel prensip ve kuralları (bu bağlamda, lütfen, tekrar Kuran-Haber 74/26-31 

Ayetlerini mutlaka hatırlayalım) buradaki bu paha biçilmez nihai “Altın Planlamasında” da                         

yine aynen ve böylece kullanarak, böylelikle burada bize yine gayet kritik ve önemli                                    

şu Mesajları da, en sonunda, böylece ehemmiyetle hatırlatıp iletmiş olmaktadır:    

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

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

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

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

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

en başta: 21/2 = 36/46 = 74/26-31) akabinde Ufuklarda ve kendi Bedenlerinde de göstereceğiz, 

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

(Kuran-Haber 41/53) 

20- O halde, şimdi yeryüzünde “İşaretler” (=Ayatun; bugün doğada tartışılmaz ve apaçık olarak 

keşfedilmiş olan yine bu özgün “Fibonacci Dizisi,” ve bununla yakından alakalı olan bu “Altın Oran” üzerine 

muhteşem bir tarzda planlanıp yaratılmış nice bitkiler, her çeşit organizmalar vb.) vardır, yakından 

bakanlar için;                                                                                                                                         

21- Ve sizin bedenlerinizde (özellikle, en başta DNAmızda, iskelet yapımızda vb.); o halde, 

hala bakıp görmeyecek misiniz?   

(Kuran-Haber 51/20-21)         

====================         
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O halde, burada ilk olarak tekrar ve mutlaka hatırlamalıyız ki, bu özgün “Fibonacci Dizisi,”  

ve bununla yakından alakalı olan bu “Altın Oran,” asla bir insan uydurması değil, ancak 

muhakkak yüce Rabbimiz tarafından, daha en baştan beri, müthiş bir şekilde bu “19” sayısı 

ile kodlanıp böylece bununla harika bir tarzda taçlandırılmış olan 19 kodlu “ilahi bir Dizi” 

idi, buna bir önceki dokümanımızda (=Altın Oranlı Bir Mucize; sh. 2-5) birlikte halihazırda 

böylece ve açıkça tanık olmuş olduğumuz üzere.          

Ve orada, yüce Rabbimiz akabinde bize --birbirini mükemmel bir tarzda tamamlayan--                     

19 kodlu o iki muhteşem Planlamasını da lutfederek, böylece Kendisinin bu “19” sayısının 

bu özgün “Fibonacci Dizisi” üzerindeki bu müthiş ve en Mucizevi özelliğinden de elbette, 

daha en baştan beri --daha dünya kurulmazdan evvel dahi, ve böylece elbette bunun kaşifi 

bu İtalyan matematikçi Fibonacci burada doğmazdan çok evvel dahi-- en iyi Haberdar ve 

Hakim olduğunu böylece tüm samimi inananlara, ve tüm insanlığa açıkça kanıtlamış idi.   

Ve burada, yüce Rabbimiz şimdi de bize yine --birbirini mükemmel bir tarzda                    

tamamlayan-- 19 kodlu bu iki muhteşem Planlamasını da --biraz sonraki sayfalarda  

(inş.A) burada buna da açıkça tanık olacağımız üzere-- lutfederek, ve burada 19 kodlu                   

bu her iki muhteşem Planlamasının üzerine de --solda ve sağda, her iki taraflı olarak--              

Kendi biricik ve en büyük bu İsmini (=AL-LAH) kodlamış olarak,                                                     

böylece yine, en baştan beri, şimdi tüm Evrende (en başta, burada büyük galaksi 

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

ve İnsanlarda (en başta, DNA dizaynlarında, vs.) --büyük çoğunlukla da, yine her daim 

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

tüm ciddi ve saygın Bilim adamları tarafından da şu ana kadar böylelikle açıkça                               

tespit ve ilan edilmiş olan bu özgün “Fibonacci Dizisi,” ve bununla birebir alakalı olan nice 

“Altın Oran” hesaplarının Tek ve Gerçek Sahibinin ve Hakiminin, böylece en baştan beri, 

sadece Kendisi olduğunu burada yine tüm samimi inananlara, ve tüm insanlığa,                                             

--Evren kitabının ardından, bu Din Kitabında da yine buna paralel ve böyle apaçık ve 

kudretli bir “Matematik Lisanıyla”-- açıkça kanıtlamış olacaktır.   
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O halde, ilk olarak, şimdi burada bu özgün “Fibonacci Dizisi” üzerine kurulu olan,                                   

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

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

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

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

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

indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o toplam “19” çift bu özgün “Fibonacci Sayılarının” yüce Rabbimiz 

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

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

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

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

yine göreceğiz, birlikte:                                                                               

                                                        

               0ıncı                          0  1 114   0           0ıncı             

          1inci             1  1 112   2           1inci     

          1inci             1  1 112   2           1inci      

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

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

 

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

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

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

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

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

(Kuran-Haber 39/23)                                                                                                

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

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

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

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

O baki-bırakmaz,        ve O sağlam-komaz, 

               (ve ardından, sunar)                                                                                                         

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

           Tablolar                                                                                                                                

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

                                tüm insanlık için.                                                                                                                                                                                                                         

30-               Onun üzerinde (kodlanmıştır) “19!”  

 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o (çünki orada böylece o biricik ve en büyük “Kelimenin” sınırlarını aşıp   

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

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

          4181inci                                               4181inci 

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

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

o toplam “19” mükemmel ikili/çift halindeki tüm o özgün Sayıları böylece tam ve mükemmel olarak                                           

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

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

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

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

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

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

inansınlar, ve inananlar inanç arttırsınlar, 

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

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

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

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

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

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

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

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

(Kuran-Haber 74/26-31)   

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

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

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

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

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

böylece yine burada o aynı mucizevi Altın matematiksel Planlamayı işaret edip haber verdiğini buradan da 

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

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

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

 

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

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

yüce Rabbimize ait bu 19 kodlu paha biçilmez nihai “Altın Mucizeyi” de, bir sonraki 

sayfamızda, yine derhal ve en açık bir şekilde görüp büyük bir haşyet ve hayranlıkla                  

tanık olmalıyız birlikte, şöylece:   
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Kuran-Haberde                            Kuran-Haberde                         

en baştan başlanarak;                                            en sondan başlanarak;                                                                         

 أ ل ل ه                 أ ل ل ه                

                              AL-LAH                   AL-LAH                                                           

(Fibonacci Dizisi)              (Fibonacci Dizisi)                   

AL-LAH kelimesinin                     Ayet No      Bölüm No      Bölüm No      Ayet No    AL-LAH kelimesinin                        

geçiş yeri:           geçiş yeri: 

0ıncı              0         1       114         0    0ıncı       

1inci               1         1      112         2    1inci      

1inci             1         1      112         2    1inci      

2inci               2         1      112         1    2inci      

3üncü             7         2       110         2    3üncü     

5inci               9         2      104         6    5inci     

8inci         17         2         98         2    8inci       

13üncü       23         2         88         24    13üncü      

21inci            61         2         79         25    21inci                                                                                                                 

34üncü       77         2          73         20    34üncü        

      77         2             73         20 

55inci                          101         2         69         33    55inci    

89uncu                   143         2         65         3    89uncu     

144üncü                        203         2          61         14    144üncü      

233üncü                        253         2          58         9    233üncü     
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377inci      98        3         47        19    377inci         

610uncu      95        4         35        41    610uncu      

987inci      85        7         24        7    987inci         

1597inci     44        18              8        72    1597inci   

2584üncü        2        64              2        174   2584üncü         

______________                       ____________________     ____________________         _______________                                    

19x…                  19x…         19x…       19x… 

 

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

4181inci           --    --             --          --    4181inci             
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Kuran-Haberde                            Kuran-Haberde                         

en baştan başlanarak;                                            en sondan başlanarak;                                                                         

 أ ل ل ه                 أ ل ل ه                

                              AL-LAH                   AL-LAH                                                           

(Fibonacci Dizisi)              (Fibonacci Dizisi)                   

AL-LAH kelimesinin                          Ebced      Harf                     Harf      Ebced     AL-LAH kelimesinin                        

geçiş yeri:           geçiş yeri: 

0ıncı              0         0          0         0    0ıncı       

1inci           66         4         4         66    1inci      

1inci         66         4         4         66    1inci      

2inci           66         4         4         66    2inci      

3üncü         66         4          4         66    3üncü     

5inci           66         4         4         66    5inci     

8inci         66         4          4         66    8inci       

13üncü       66         4          4         66    13üncü      

21inci            66         4          4         66    21inci                                                                                                                                          

34üncü       66         4           4         66    34üncü        

      66         4              4         66 

55inci                             66         4          4         66    55inci    

89uncu                      66         4          4         66    89uncu     

144üncü                          66         4           4         66    144üncü      

233üncü                          66         4                  4         66    233üncü     

 



Altın Mucize           9 

______________________________________________________________________________________________________________________________     

 

377inci        66        4                   4        66    377inci         

610uncu        66        4           4        66    610uncu      

987inci        66        4           4        66    987inci         

1597inci       66        4             4        66    1597inci   

2584üncü       66        4             4        66    2584üncü         

______________                      ____________________     ____________________          _______________                                    

19x…                 19x…         19x…       19x… 

 

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

4181inci             --    --             --          --    4181inci             
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İlk olarak, burada şunu açıkça farkedip bilmeliyiz ki, Kuran-Haberde toplam tam “2698” 

adet “AL-LAH” kelimesi mevcut olup, yukarıdaki o son Fibonacci Sayısı (=4181inci) 

böylelikle burada kesinlikle bu İlahi sınırı aşmış olduğu için, yukarıdaki her iki       

Tablomuzda da --bu bağlamdaki o en temel Ayetin (74/28) direktifiyle yine, elbette--                           

her iki taraflı olarak, doğrulukla dışlandı, ve elendiler. Fakat burada şimdi yine böylelikle, 

yukarıdaki Tablomuzda yer alan o son Fibonacci Sayısının (=2584üncü) sonrasında                       

hala böylelikle belirli bir sayıda “AL-LAH” kelimesi de baki kalmış olduğu için, şimdi                            

ilk Tablomuzda, ve her iki tarafta, o 34üncü Fibonacci Sayılarına karşılık gelen bu Bölüm 

ve Ayet Numaralarını (=77  2  &  73  20); ve ikinci Tablomuzda, ve her iki tarafta, yine o 

34üncü Fibonacci Sayılarına karşılık gelen bu Harf ve Ebced değerlerini (=66  4  &  4  66) 

orada böylece birer kez daha kaydediyoruz, ta ki --birbirini böylece mükemmel olarak 

tamamlayan-- bu muhteşem iki Tablomuzda bu durumu orada böylece tam paralel ve denk 

bir mantık ve ölçüyle yine doğrulukla ödünlemiş oluyoruz.                                                                                                        

Ve o halde, şimdi bu durumda, ilkin mutlaka şunu farkedip açıkça görmeliyiz ki, yukarıdaki 

her iki Tablomuzda da, bu 34üncü Fibonacci Sayıları orada böylece tam “onuncu” çift olup, 

ve böylelikle tam “ortada/merkezde” yer almaktadırlar; dolayısıyla, bunun ardından,                          

bunların tam aşağısında ve yukarısında tam “dokuzar” çift Fibonacci Sayıları mevcuttur.                                

O halde, şimdi burada, bunun ardından, muhakkak şunu da bilip açıkça idrak etmeliyiz ki,                                           

yukarıdaki bu muhteşem iki Tablomuz, böylece temelde yüce Rabbimize ait bu biricik ve               

en büyük İsminin (=AL-LAH) --19 kodlu bu özgün “Fibonacci Dizisine” göre--                                          

Kuran-Haberdeki özel geçiş yerleri üzerine, ve akabinde yine bu biricik ve en büyük 

İsminin toplam Harf, ve Ebced değerleri üzerine özellikle bina edilmiş olduğundan ötürü,                       

burada böylece açıkça şahit olduğumuz bu asla paha biçilmez nihai “Altın Planlama,”                      

bir önceki dokümanımızda (=Altın Oranlı Bir Mucize) şahit olduğumuz o paha biçilmez 

“Altın Planlamaya” nazaran elbette --şimdi aşağıda değineceğimiz bu her özel açıdan-- 

böylece tam iki kat ve nihai Mucizevi bir tarzda takdir edilmiş olmalıdır, yüce Rabbimiz 

tarafından; şöyle ki, buradaki bu ilk Tablomuzda hem her iki taraflı o özgün Fibonacci 

Sayıları, hem de akabinde ve aslen iki taraflı o Bölüm, ve Ayet Numaraları böylece hep 

birlikte toplam --önceki dokümanımızdaki gibi, “iki” değil-- ama “dört” Mucizevi sonucu 

(=19x…) verebilmektedirler ilkin; bunun ardından, buradaki bu ikinci Tablomuzda yine 

hem her iki taraflı o özgün Fibonacci Sayıları, hem de akabinde ve aslen iki taraflı o Harf, ve 

Ebced değerleri böylece yine toplam --önceki dokümanımızdaki gibi, “iki” değil--                                

ama “dört” Mucizevi sonucu (=19x…) verebilmektedirler yine. Ve buradaki bu her iki 

muhteşem Tablomuzda da birbirlerine tam paralel ve denk --önceki dokümanımızdaki  

gibi, “birer” değil-- ama “ikişer” tekrar mevcuttur, tam orta/merkez noktalarında!             
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** İlk olarak, burada şunu tekrar en kolay ve açık bir şekilde bilmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda, o biricik ve 

en büyük “AL-LAH” kelimesinin --Kuran-Haberde en baştan başlayarak-- örneğin, 21inci geçiş yerini tespit 

etmek istediğimizde, orada derhal Kuran-Haberde ilk Bölümden itibaren bu biricik ve en büyük “AL-LAH” 

kelimesini saymaya başlıyoruz, ve böylece orada bunun 21inci geçiş yerine ulaştığımızda, bunun şimdi bu 

Bölüm No: 2, ve Ayet No: 61de bulunduğunu müşahade ediyoruz; ve buna binaen, şimdi derhal oraya bunu 

aynen şu tarzda (=61  2) kaydediyoruz. Bu aynı yolu --Kuran-Haberde en sondan başlayarak-- yine aynen 

böylece takip ediyoruz, sadece burada elbette bu biricik ve en büyük “AL-LAH” kelimesini böylece                           

Kuran-Haberdeki son Bölümden itibaren geriye doğru saymaya başlayarak.      

Ve sonra, yukarıdaki ikinci Tablomuzda, bu kez de bu biricik ve en büyük “AL-LAH” kelimesinin --orjinal 

Arapçasında elbette-- bu toplam Harf sayısını (=4), ve Ebced değerini (=66) yine aynen bu tarzda (=66  4)                    

o aynı sıraya doğrulukla yerleştiriyoruz.     

** İkinci olarak, şimdi bu bağlamda mutlaka şunu da bilmeliyiz ki, yukarıdaki birinci Tablomuzda belirtilmiş 

olan tüm o Ayetlerde, yüce Rabbimizin bu biricik ve en büyük İsmi (=Al-lah) aynen böylece tam ve 

mükemmel formda anılmış bulunmaktadır, ancak orada Bölüm 1, Ayet No: 2, ve Bölüm 18, Ayet No: 44 istisna. 

Bu iki Ayette, yüce Rabbimizin bu biricik ve en büyük İsmi böylece (=lil-lah) olarak anılmış olup, böylelikle 

başındaki bu “Al” takısı yazılı tekstte namevcut konumda bulunmaktadır. Ancak bu durumda, akabinde bu 

her iki Ayette de tam paralel olarak bulunan bu hemen önlerindeki (=Al-hamdu lil-lah & Al-velayetu lil-lah) 

kelimelerinin başında yer alan bu özgün “Al” takıları bunu mükemmel bir tarzda böylelikle aynen ve derhal 

telafi etmektedirler, böylece bizim burada da bu biricik ve en büyük İsmi yine böylelikle (=Al-lah) şeklinde 

tam ve mükemmel formda görüp alabilmemiz için, yüce Rabbimizin bu en Bilge planı ve yol göstericiliğiyle.                        

(*Burada, lütfen, bu açıdan şimdi bu manidar anlamlara da özellikle dikkat edelim: Al-hamd Onun içindir &                          

Al-velayet Ona aittir” deniliyor burada esasen; o halde, biz de buna binaen, bu her iki “Al” takısını da alıp                                       

yüce Rabbimizin o biricik ve en büyük İsmi için & İsmine ait de kılabiliyor olmalıyız böylelikle burada,                           

bu en özel bağlamda da.)      

** Üçüncü olarak, burada şunu da mutlaka farketmeliyiz ki, yukarıdaki birinci Tablomuzda belirtilmiş olan 

tüm o özel Bölüm, ve Ayet Numaralarını öylece ve doğrulukla tespit etmek üzere, biz burada baştan beri,                   

yüce Rabbimizin bu biricik ve en büyük İsminin (=AL-LAH) --19 kodlu bu özgün “Fibonacci Dizisine” göre-- 

Kuran-Haberdeki özel geçiş yerlerini esas aldık sadece; dolayısıyla, bunun akabinde, --bunu mükemmel bir 

tarzda tamamlayan-- ikinci Tablomuzda da elbette yine sadece yüce Rabbimizin bu biricik ve en büyük 

İsminin (=AL-LAH) toplam Harf, ve Ebced değerini doğrulukla esas aldık sadece, tüm o özel Ayetlerin                         

tüm Harf, ve Ebced değerlerini değil. Bunları ancak bir önceki dokümanımızda (=Altın Oranlı Bir Mucize) 

böylece ve tümüyle hesaba almıştık oradaki --onu mükemmel bir tarzda tamamlayan-- o ikinci Tablomuzda, 

çünki orada en baştan beri üzerinde odaklanıp esas aldığımız böyle biricik ve en büyük bir Kelime                       

mevcut değildi.   

** Son olarak, burada mutlaka tekrar şunu da farketmeliyiz ki, yukarıdaki her iki Tablomuzda --o özel   

tekrarları kaydettiğimiz-- tam bir orta/merkez nokta mevcuttur (=her iki tarafta, 34üncü Fibonacci Sayıları);                                  

fakat yine bundan önceki dokümanımızda (=Altın Oranlı Bir Mucize) oradaki o her iki Tablomuzda                                 

böyle tam bir orta/merkez nokta da mevcut değildi; bu sebeple, biz de orada bu 34üncü Fibonacci Sayılarının 

hemen bir yukarısını, ve bir aşağısını esas alıp, böylece orada bunu merkezleyerek, o özel tekrarları oraya                                                          

--oradaki o birbirini mükemmel olarak bütünleyen paralel ve denk bir mantıkta-- doğrulukla yerleştirmiştik, 

yine yüce Rabbimizin bu en Bilge planı, ve en Doğru yol göstericiliği altında. (22/24 & 29/69 = 39/23, 33-34)                             
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O halde, son olarak, burada şimdi de, Kuran-Haberde bu bağlamdaki en kritik ve temel                  

şu Ayetleri mutlak olarak hatırlayıp tekrar açıkça idrak edelim birlikte, şöylece: 

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

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

birlikte açıkça tanık olduğumuz yüce Rabbimize ait --bu özgün “Fibonacci Dizisi” üzerine kurulu-- 19 kodlu 

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

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

en başta: 21/2 = 36/46 = 74/26-31) akabinde Ufuklarda ve kendi Bedenlerinde de göstereceğiz, 

ta ki bunun mutlak bir “Gerçek” olduğu böylece onlara apaçık belli olsun! ...                                         

(Kuran-Haber 41/53) 

20- O halde, şimdi yeryüzünde “İşaretler” (=Ayatun; bugün Doğada tartışılmaz ve apaçık olarak 

keşfedilmiş olan yine bu özgün “Fibonacci Dizisi,” ve bununla yakından alakalı olan bu “Altın Oran” üzerine 

böylece muhteşem bir tarzda planlanıp yaratılmış nice bitkiler, her çeşit organizmalar vb.) vardır, yakinen  

bakanlar için;                                                                                                                                         

21- Ve sizin bedenlerinizde (özellikle, en başta DNAmızda, iskelet yapımızda vb.); o halde, 

hala bakıp görmeyecek misiniz? (Kuran-Haber 51/20-21)      

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

O halde, artık burada tekrar böylece muhakkak ve açıkça görüp idrak etmiş olmalıyız ki,                                  

bu tek İlah (=AL-LAH) böylece --batıda/solda ve doğuda/sağda, her iki taraf üzerinde-- 

böylelikle aynı anda (lütfen, bu bağlamda şimdi ayrıca ve mutlaka Kuran-Haber 2/115,                      

ve (=Şanlı Bir Mucize; sh. 3 & 15)te bununla ilgili verilmiş çok önemli bir açıklamayı da 

muhakkak görmeliyiz) böylece bu 19 kodlu özgün “Fibonacci Dizisi,” ve bununla birebir 

alakalı olan bu nice “Altın Oran” hesaplarının --bu hususta lütfen, tekrar ve mutlaka                         

bkz. (=Altın Oranlı Bir Mucize; sh. 2-5)-- böylece tek gerçek Sahibi ve Hakimi olarak,                                       

ta en baştan beri, işte bu en özel sebep ve hikmet üzere, tüm Evreni (en başta, büyük 

galaksi spirallerini, vs.), Tabiatı (en başta, birçok bitkilerin çiçeklerini, vs.), canlıları ve 

İnsanları (en başta, DNA dizaynlarını, vs.) --büyük çoğunlukla da, böylece her daim  

mükemmel bir “Simetri (=İkililer/Çiftler),” ve karşılıklı tastamam bir “Hesap” üzere--                       

en Bilgece ve en Erklice yaratmış olan tek gerçek İlahtır,                                                                                                                                        

ta ki içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, yeryüzündeki tüm insanlar artık                        

bu Gerçeğe böylece açıkça ve yakinen tanık olsunlar, ve akabinde derhal ve tüm yürekle,  

bu Kendi “Evren Kitabını,” ve Kendi “Din Kitabını,” en esasen böylece bu “19” sayısı üzerine 

böyle olağanüstü ve benzersiz ve en üstün bir “Matematik Diliyle” yazmış olan                                   

bu tek gerçek İlaha (=AL-LAH) dönsünler! (bu bağlamda, lütfen, mutlaka hem de tekrar ve                            

en öncelikle bkz. Kuran-Haber 41/53 = 51/20-21 = 51/49 = 74/26-31)        
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Öyleyse, artık Selam ve sonsuz Esenlik, burada yine bu kritik Son Çağda,                                                            

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

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

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

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

üzerinde de gönülden ve erdemlice çalışacak,                                                                                                                                                                             

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

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

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

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

kurtuluş ve mutluluğumuz için, ebeden!                                                                                                                                            

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

74/26-40) 

                   

                                         Metin/Misak Elçisi              

 

 

 

                                                                                                                                                                         


