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            MÜKEMMEL PLANLI “TAMSAYILAR!”  

                      (72/28) 

Burada, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde özellikle anılıp buraya böylelikle                      

en Bilgece yerleştirilmiş olan o toplam 30 Tamsayıya, ve bunların burada böylece                            

yüce Rabbimiz tarafından en Belgin ve en Mükemmel bir tarzda yerleştirilmiş olmaları 

sonucu, daha sonra bize hem de yine nasıl bu kez toplam 15 çift Tamsayılar olarak da                               

--daha önceki dokümanlarımızda birlikte açıkça ve detaylıca tanık olduğumuz tüm o                 

diğer 19 kodlu Muhteşem Matematiksel Planlamalarında da kesin olarak izlenen--                                     

O’nun o emsalsiz 19 kod & sisteminin bu mutlak ve değişmez en temel prensip ve kuralları 

doğrultusunda (lütfen, bu bağlamda Öz-Haber 74/26-31 Ayetlerini tekrar mutlaka   

hatırlayalım) burada da böylece yine çift/iki taraflı, ve elbette yine 19 kodlu olarak,                                 

nasıl böylelikle en mucizevi ve muhteşem bir şekilde planlanmış olduklarına hayranlıkla 

tanık olacağız, birlikte, yine.       

O halde, burada öncelikle, yüce Rabbimizin bu kritik konuyla ilgili olarak beyan etmiş 

olduğu Kuran-Haberdeki şu en temel ve mutlak Ayetlerini bir hatırlayalım, ilkin,                                  

ve sonra da derhal bu gayet önemli ana Konumuza geçelim, birlikte, hemen bir sonraki 

sayfada. 

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

28- Böylece, O Al-lah onların (o Elçilerin) Rablerinden verilen o Mesajları kesin olarak 

ilettiklerini bilecektir, ve O böylece onların yanında olanları kuşatmıştır;                                                   

ve O böylece her dilenen-şeyi adet olarak (=adeden) -tastamam- saymıştır (=ehsa)!                                                                      

(Öz-Haber 72/28)  

******* 

12- …Ve her dilenen-şey, işte, Biz onu -tastamam- saydık (=ehseynahu) açık bir                       

öncül-kayıt içinde! (Öz-Haber 36/12)  

*******                                                            

28- Ve fakat onlar “İşaretlerimizi” -şimdi- tam bir yalanlamayla yalanladılar.                                       

29- Ama her dilenen-şey, işte, Biz onu -tastamam- saydık (=ehseynahu) -dosdoğru- bir                                       

Yazılı-Kayıt (=Kitaben) içinde/olarak! (Öz-Haber 78/28-29)                                                                                       

====================        
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O halde, haydi burada ilk önce, Kuran-Haberde yüce Rabbimiz tarafından özellikle anılıp 

buraya böylelikle en Bilgece yerleştirilmiş olan o toplam 30 farklı Tamsayıyı aşağıda                  

tüm Kuran-Haber boyunca --Bölüm/Ayet numaralarıyla-- böylece ayrı ayrı görelim, ilkin, 

birlikte:  

 

Bir (=ehad)              

toplam 52 kez anılmış   

2/102   5/20  18/22  24/28  72/7  112/1    

2/102   5/115  18/26  29/28  72/18  112/4    

2/136   7/80  18/38  33/32  72/20      

2/285   9/4  18/42  33/39  72/22      

3/73    9/6  18/47  33/40  72/26      

3/84    9/84  18/49  35/41  89/25      

3/153   9/127  18/110 38/35  89/26                    

4/43    11/81  19/26     59/11  90/5      

4/152   15/65  19/98  69/47  90/7      

5/6    18/19  24/21  72/2  92/19        

                 

İki (=esnan & esneyn & esneteyn)                           

toplam 15 kez anılmış              

4/11    6/144  16/51          

4/176    9/36  23/27           

6/143    9/40  36/14           

6/143    11/40  40/11          

6/144   13/3    40/11 
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Üç (=selas & elselaset & selaset)                                                                                                       

toplam 17 kez anılmış   

2/196   5/89  24/58  65/4        

2/228   9/118  24/58  77/30                     

3/41    11/65  39/6          

4/171   18/22  56/7          

5/73    19/10  58/7 

 

Dört (=erba & erbaat)                                  

toplam 12 kez anılmış   

2/226  9/36  24/45          

2/234   24/4  41/10          

2/260   24/6            

4/15    24/8            

9/2    24/13 

 

Beş (=hamset)             

toplam 2 kez anılmış 

18/22               

58/7 

 

Altı (=sittet)              

toplam 7 kez anılmış   

7/54    25/59  57/4          

10/3     32/4            

11/7  50/38   
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Yedi (=elseba & seba & sebat)                              

toplam 24 kez anılmış   

2/29    12/46  23/86          

2/196   12/47  31/27          

2/261   12/48  41/12          

12/43   15/44  65/12          

12/43    15/87  67/3          

12/43    17/44  69/7          

12/46   18/22  71/15          

12/46  23/17    78/12 

 

Sekiz (=semaniye & semaniyet)                             

toplam 5 kez anılmış   

28/27   69/7            

6/143   69/17            

39/6    

 

Dokuz (=tisa & tisat)                                           

toplam 4 kez anılmış 

17/101   27/12            

18/25  27/48   

 

On (=aşr & aşeret)                                   

toplam 9 kez anılmış   

2/196   6/160  20/103         

2/234   7/142  28/27                             

5/89    11/13  89/2            
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On-bir (=ehade-aşer)             

toplam 1 kez anılmış  

12/4 

 

On-iki (=esna-aşer & esney-aşer & esneta-aşret & esnetey-aşret)                                               

toplam 5 kez anılmış  

2/60    7/160            

5/12    9/36            

7/160   

     

On-dokuz (=tisate-aşer)             

toplam 1 kez anılmış  

74/30 

 

Yirmi (=işrun)             

toplam 1 kez anılmış    

8/65 

 

Otuz (=selasun & selasin)                                                 

toplam 2 kez anılmış   

7/142                

46/15 

                

                

                

               

 



Mükemmel Tamsayılar          6  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kırk (=erbain)             

toplam 4 kez anılmış   

2/51  7/142            

5/26    46/15 

 

Elli (=hamsin)              

toplam 1 kez anılmış           

29/14 

 

Altmış (=sittin)                                     

toplam 1 kez anılmış  

58/4 

 

Yetmiş (=sebun & sebin)                                    

toplam 3 kez anılmış  

7/155               

9/80                

69/32 

 

Seksen (=semanin)                                  

toplam 1 kez anılmış   

24/4 
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Doksan-dokuz (=tisun-vetisuun)                                                   

toplam 1 kez anılmış 

38/23 

 

Yüz (=miet)                                                                      

toplam 6 kez anılmış   

2/259   8/65            

2/259   8/66            

2/261  24/2  

 

İki-yüz (=mieteyn)                                                                       

toplam 2 kez anılmış    

8/65                   

8/66 

 

Üç-yüz (=selase-miet)                                                   

toplam 1 kez anılmış 

18/25  

 

Bin (=elf)                                         

toplam 8 kez anılmış 

2/96   22/47            

8/9    29/14            

8/65    32/5            

8/66  97/3    
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İki-bin (=elfeyn)                                      

toplam 1 kez anılmış 

8/66 

 

Üç-bin (=selaseti-alaf)                                                       

toplam 1 kez anılmış 

3/124 

 

Beş-bin (=hamseti-alaf)                                                                

toplam 1 kez anılmış 

3/125 

 

Elli-bin (=hamsine-elf)                                                      

toplam 1 kez anılmış 

70/4 

 

Yüz-bin (=mieti-elf)                                                     

toplam 1 kez anılmış 

37/147 
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O halde, şimdi yukarıda böylece gördüğümüz tüm bu 30 farklı Tamsayıyı, ve akabinde 

bunların yüce Rabbimiz tarafından yine tüm Kuran-Haber boyunca anılmış o toplam geçiş 

adetlerini burada böylelikle ayrı ayrı, ve direkt olarak topladığımızda, yüce Rabbimizin 

eşsiz Bilgeliği, ve büyük lütfu ve inayetiyle, bu iki mucizevi sonuca derhal böylece net 

olarak ulaşabiliyoruz, ilkin: 

Tamsayılar:                                  Toplam Geçiş Adetleri:                                                                                                                               

1  Ehad        52        

2  Esnan,        15     

3  Selas,                                                       17                                                                                                                    

4  Erba,        12                               

5  Hamset            2      

6  Sittet                      7           

7  Seba,           24 

8  Semaniye,             5    

9  Tisa,               4 

10  Aşr,              9  

11  Ehade-Aşer             1   

12  Esna-Aşer,            5 

19  Tisate-Aşer            1 

20  İşrun              1 

30  Selasun,              2    

40  Erbain             4 

50  Hamsin            1        
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 60  Sittin         1     

70  Sebun,         3     

80  Semanin         1     

99  Tisun-veTisuun        1     

100  Miet         6     

200  Mieteyn         2     

300  Selase-Miet        1     

1000  Elf         8     

2000  Elfeyn         1     

3000  Selaseti-Alaf        1     

5000  Hamseti-Alaf        1     

50000  Hamsine-Elf        1     

100000  Mieti-Elf           1                       

________________________________________                 _______________________________ 

19x…               19x… 
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O halde, yukarıda halihazırda böylelikle açıkça tanık olduğumuz tüm bu mucizevi 

Tamsayıların, şimdi de bunun akabinde bize hem de yine nasıl bu kez toplam 15 çift  

Tamsayılar olarak da --daha önceki dokümanlarımızda birlikte açıkça ve detaylıca                       

tanık olduğumuz tüm o diğer 19 kodlu (özellikle, en başta Devasa 1 ve 2 & Fevkalade & 

İstisnai) o Muhteşem Matematiksel Planlamalarında da kesin olarak izlenen--                            

O’nun oradaki o mutlak ve değişmez o en temel prensip ve kuralları doğrultusunda,                  

burada da böylece yine çift/iki taraflı, ve 19 kodlu olarak, bunun akabinde nasıl böylelikle  

yine en mucizevi ve muhteşem bir şekilde de yüce Rabbimiz tarafından ayrıca ve esasen 

ezelden planlanmış olduklarına da, birlikte, açıkça tanık olacağız, şimdi:                                                                              

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

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

(=mesaniye) --o Tamsayıları da-- kapsayan bir yazılı-belge olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, az sonra yüce Rabbimizin Kuran-Haberdeki o 30 farklı Tamsayıyı orada nasıl en Bilgece 

kullanıp, sonuçta bunları bize böylelikle burada nasıl --sayısal açıdan-- benzeşmeli (=muteşabihen) 

ikişerli/çifterli (=mesaniye) mükemmel Tamsayılar halinde --her iki tarafta 19 ile kodlanmış olarak--  

böylelikle en güzel bir yazılı-belge şeklinde planlayıp lutfettiğini, az sonra (inş.A) daha yakından da göreceğiz:  

1   Ehad                  &  2   Esnan,                                     

4   Erba,                 &  3   Selas,                                 

5   Hamset                &  6   Sittet                               

7   Seba,                &  8   Semaniye,                              

9   Tisa,                            &  10   Aşr,                                                

11   Ehade-Aşer               &  12   Esna-Aşer,      

20   İşrun                 &  19   Tisate-Aşer      

30   Selasun,                &  40   Erbain      

50   Hamsin                &  60   Sittin      

70   Sebun,                &  80   Semanin       

99   Tisun-veTisuun               &  100   Miet      

300   Selase-Miet               &  200   Mieteyn      

1000   Elf                 &  2000   Elfeyn      

3000   Selaseti-Alaf             &  5000   Hamseti-Alaf                     

50.000   Hamsine-Elf             &  100.000   Mieti-Elf      

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 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)                                                                                  
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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, yine az sonra, oradaki o 2 kusurlu (çünki birisi oradaki tüm o benzerlerinin aksine, sonunda 

dişil “t” harfiyle vurgulanmamış; ve ötekisi oradaki tüm o benzerlerinin aksine, başında kesin belirli bir 

sayıyla vurgulanmamış oldukları için) kusurlu konumda kalacak olan bu Sayıların:                                                                                                                                

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

İhda           Uluf   

            (=herhangi-1)                (=birçok-1000)                                                                                                                             

bu nedenle orada bu ilahi Söküp-Atıcı (=Seqara) sistem tarafından, her iki tarafta, böylelikle                          

dışlanacağını ve eleneceğini, ama bunun ardından bize bir önceki sayfada gördüğümüz o toplam                                  

15 çift --gramatik/anlamsal açıdan-- kusursuz ve mükemmel o Tamsayıları net olarak, yine her iki tarafta,                 

ve 19 ile kodlanmış olarak --yukarıdaki Ayetlerde hemen akabinde yine aynen böylece ve önemle işaret 

edildiği üzere-- tüm insanlık için net Tablolar (=levvahatun) şeklinde böylelikle mutlak olarak sunacağını, 

yine az sonra (inş.A) daha yakından da görüp tanık olacağız.  

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) artık 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 (bu konuda kendi 

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

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

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

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

(Öz-Haber 74/26-31)   

** İlkin, biz buradaki bu Ayetlerle (74/26-31) az önce gördüğümüz o Ayet (39/23) arasındaki çok yakın ve 

derin ilişkiyi, burada yüce Rabbimiz tarafından her ikisinde de kullanılan Öğüt (=Zikr), ve Öğütsel (=Zikra),                             

ve hemen sonrasında, bununla dilediğini saptırır (=yudillu), ve dilediğini iletir (=yehdi) gibi o ortak                     

en kritik ifadelerden derhal görebilecek, ve akabinde yüce Rabbimizin böylelikle bu her iki en kritik ve                     

temel Ayetlerle de bize esasen işin sonunda böylece burada yine o aynı mucizevi Ekstra matematiksel 

“Planlamayı” işaret edip haber verdiğini buradan da açıkça idrak edebilecek olmalıyız yine, ilkin. (lütfen,                 

bu bağlamda ayrıca mutlaka ve tekrar bkz. Öz-Haber 39/23 = 74/26-31)                                                                                                                                          

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

 

O halde, biz burada artık böylece Kuran-Haberdeki bu en kritik ve temel Ayetleri de                 

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

yüce Rabbimize ait bu 19 kodlu Muhteşem Ekstra Mucizeyi de bir sonraki sayfamızda                

yine derhal ve en açıkça görüp hayranlıkla tanık olabiliriz, birlikte, böylece:   
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                                                                      toplam geçiş   toplam geçiş                                                                                                                                                              

adetleri                adetleri  

1  Ehad                  52          15       2  Esnan,   

4  Erba,                  12        17       3  Selas,                                                 

5  Hamset                   2         7       6  Sittet                                                    

7  Seba,                        24         5       8  Semaniye,                                                                           

9  Tisa,                4         9            10  Aşr,                                       

11  Ehade-Aşer                          1         5       12  Esna-Aşer,                                                     

20  İşrun                            1         1       19  Tisate-Aşer                                                    

30  Selasun,                           2         4       40  Erbain                                                  

50  Hamsin                1         1       60  Sittin                                                  

70  Sebun,                           3         1       80  Semanin                                                 

99  Tisun-veTisuun                          1         6       100  Miet                                                     

300  Selase-Miet               1         2       200  Mieteyn                                                 

1000  Elf                            8         1       2000  Elfeyn                                                   

3000  Selaseti-Alaf             1         1       5000  Hamseti-Alaf                                          

50.000  Hamsine-Elf             1         1       100.000  Mieti-Elf                                                             

___________________________     ____________     ____________        ___________________________   

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

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

herhangi-1  Ihda             5          1        birçok-1000  Uluf  
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** İlkin, burada şunu mutlaka görüp bilmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda “1” sayısı için,                    

Kuran-Haberde geçen --farklı bir kökten gelen-- o “Vahid” (=Tek/Bir) kelimesi yerine,                  

mutlaka bu “Ehad” (=Bir) kelimesini doğrulukla tercih etmeliyiz, çünki daha sonra                      

yüce Rabbimiz burada “11” sayısı için de yine bu aynı “Ehade-Aşer” (=On-Bir) kelimesini 

kullanarak bize bu muhteşem Planlamasında böylelikle burada “1” sayısı için de                       

mutlaka bu “Ehad” kelimesini böylece doğrulukla ve adaletle öncelikle tercih etmiş 

olacağını açıkça işaret etmiş olmaktadır. (lütfen, bu bağlamda şimdi ayrıca ve mutlaka bkz. 

Öz-Haber 28/68 & 95/7-8)       

** İkinci olarak, burada mutlaka şunu da görüp bilmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzun 

altında kalan o “İhda” (=herhangi-1) sayısı, orada Tablomuzdaki tüm o diğer kusursuz ve 

mükemmel Tamsayıların dişil formları daima sonlarında bir dişil “t” harfiyle vurgulanmış                      

olmalarına (=örneğin: erbaat & hamset & sebat & tisat vb.) rağmen, kendisi bundan  

yoksun ve de böylece “belirsiz” bırakıldığı için, burada böylelikle bu açıdan “kusurlu bir 

form” olarak  (elbette, yine en temelde o 74/28 Ayetinin o açık işaretiyle) doğrulukla 

dışlanmış olacaktır, sol tarafta, ilkin;                                                                                                                                                              

ve sonra, yine yukarıdaki Tablomuzun altında kalan o “Uluf” (=birçok-1000) sayısı, orada 

Tablomuzdaki tüm o diğer kusursuz ve mükemmel Tamsayıların çoğul formları daima 

başlarında kesin ve belirli bir sayıyla vurgulanmış olmalarına (=örneğin: selaseti-alaf & 

hamseti-alaf vb.) kendisi bundan yoksun ve de böylece hem de “muğlak” bırakıldığı için, 

burada böylelikle bu açıdan “kusurlu bir form” olarak (elbette, yine en temelde o 74/28 

Ayetinin o açık işaretiyle) yine doğrulukla dışlanmış olacaktır, sağ tarafta, bunun ardından. 

(lütfen, bu bağlamda şimdi ayrıca ve tekrar bkz. Öz-Haber 2/106 & 74/28-30) 

** Ve son olarak, biz burada şunu da muhakkak farkedip mutlaka görmeliyiz ki, yukarıdaki 

Tablomuzda biz tüm o mükemmel Tamsayıları --en küçükten başlayıp en büyüğe doğru-- 

tam sıralı ve düzenli bir şekilde böylece eşleyerek gittiğimizde, tüm bu mükemmel 

Tamsayılar aynı zamanda baştan sona karşılıklı olarak “eşit haneli” rakamlardan 

müteşekkil olmaktadırlar, yalnızca buradaki bu genel kuralı kaçınılmaz olarak böylelikle 

bozan bu üç istisna hariç:    

     9       1 haneli X 2 haneli  10 

     99       2 haneli X 3 haneli  100 

     50.000     5 haneli X 6 haneli  100.000   
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Dolayısıyla, yukarıdaki bu kaçınılmaz üç istisna burada böylelikle bize bu kez de o diğer   

genel kuralımızı (=yukarıdaki Tablomuzda o büyük Tamsayıları daima sağ tarafa koyma 

genel kuralı) böylelikle üç kez ihlal edebilmek üzere, burada bize böylece açık bir yeşil ışık 

yakmış olmaktadır. Buna binaen, biz de ilk olarak elbette Tablomuzdaki o en özel Tamsayı 

olan “19” rakamına gidip --orada bu küçük Tamsayı konumunda olmasına rağmen-- bunu 

sağ tarafa yerleştirerek ilk istisnayı böylece derhal gerçekleştiriyoruz. Bunun hemen 

akabinde, bu en özel “19” Tamsayısından şimdi tam 5 sıra yukarıya, ve sonra yine tam 5 

sıra aşağıya da giderek, buralarda da diğer iki istisnayı yine aynen böylece 

gerçekleştiriyoruz.                                                                                                                                           

Böylelikle, sonunda biz buradaki bu genel kuralı da yine tam üç kez --yukarıda anılan o ilgili 

ilahi gerekçe ve yetkiden ötürü-- hak üzere şöylece üç kez ihlal etmiş oluyoruz:    

    4                büyük X küçük   3 

    20                büyük X küçük   “19” 

    300                büyük X küçük   200          

Ve böylelikle --yukarıdaki o en özel “19” Tamsayısından -dikey bağlamda- eşit uzaklıkta,  

simetrik & denk-- bu (toplam üç) ahenkli yer değiştirme prosedürlerini aynen böylece 

gerçekleştirmemizin ardından, artık bu en Bilge ve en Alim olan yüce Rabbimizin katından, 

akabinde böylece Tablomuzda sonunda o harika ve muazzam sonuçlara, her iki tarafta,                        

en mucizevi ve en muhteşem bir şekilde böylece net olarak ulaşabiliyoruz.                                                                                                                             

(*Ve burada dikkat edip şunu da ayrıca mutlaka görüp farketmeliyiz ki, yukarıda ilkin o           

en özel “19” Tamsayısından tam 5 sıra yukarıya, ve sonra yine tam 5 sıra aşağıya 

gittiğimizde, şimdi ulaştığımız yukarıdaki bu ilk yer aynı zamanda o                                                                                                                  

(9   1 haneli X 2 haneli   10) sırasından bu kez tam 3 sıra yukarıda, 

ve akabinde, şimdi ulaştığımız aşağıdaki bu ikinci yer aynı zamanda o                                                                                                                                

(50.000   5 haneli X 6 haneli   100.000) sırasından da yine bu açıdan (simetrik & denk olarak) 

tam 3 sıra yukarıda olmaktadır;  

ve bunların ardından, içinde o en özel “19” Tamsayısının da bulunduğu ortadaki o -bu 

açıdan- en ayrıcalıklı ve merkezi yer yine en başta tek ve özgün olarak bu kez o                                                                               

(99   2 haneli X 3 haneli   100) sırasından tam 4 sıra yukarıdadır, en başta ve böylece merkezi 

ve ayrıcalıklı olarak yine.)  
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Ve bundan önce, o “Fevkalade Bir Mucize” başlıklı dokümanımızda da yine birlikte açıkça 

tanık olduğumuz üzere, bu herbir Muhteşem Matematiksel Planlamayı böyle en Bilge                   

ve en Alim bir tarzda --daha dünya kurulmazdan evvel dahi-- en üstün Kudret ve 

Hikmetiyle böylece harikulade bir şekilde irade edip yaratabilmiş olan yüce Rabbimiz,          

hem de yine bu Kendi eşsiz Mesajı içinde, yukarıda şahit olduğumuz o --belirli bir mantık ve 

ilme dayalı-- o tam denk ve eşit ölçülü muntazam “yer değiştirme işlemlerine” de yine               

en önceden burada en Bilge ve en Alim bir tarzda zaten böylece halihazırda önemle bir 

atıfta da bulunmuş olarak, bu yönde de tüm samimi inananlara eşsiz bir Hikmetini daha 

böylelikle sergilemiş olmalıdır bu bağlamda, en sonunda:   

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

101- Biz bir “İşareti” (=Ayeten; yukarıdaki o ilk durumda: “19”) başka bir “İşaretin” 

(=Ayeten; yukarıdaki o ilk durumda: “20”) yerine getirip değiştirdiğimizde --ve Al-lah 

böylece ne indirdiğini en iyi bilendir-- onlar (şimdi O’nun bu Misak Elçisine) dediler:                       

“Sen mutlaka ancak bir uydurucusun!”                                                                                                            

Hayır, onların çoğu ilmi-gereğince-bilmiyorlar (=la yalemune)!                                                                                                              

102- (Ey o Misak Elçisi, o halde, sen de şimdi onlara) 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 

ikişerli/çifterli Tamsayıları kapsayan, ve akabinde üzerinde 19 olacağı özellikle vurgulanan bu sistem                                

yüce Rabbimiz tarafından halihazırda orada aynen böylece bir İleti (=Huda) olarak vasıflandırılmıştı;                  

39/23 = 74/26-31) ve bir müjde olarak!  

(Öz-Haber 16/101-102)                                                                                             

====================         
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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 altıncı hayli kritik                 

ve temel “Ekstra” mucizevi İlahi Mesaja da böylelikle 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) 

 

                                          Metin/Misak Elçisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

         

 

 

 

 

                                                                                       


